
«يحيى سكوت نكرد» 
به دفتر جشنواره رسيد

پايان صدا گذارى و ساخت موسيقى

«يحيى سكوت نكرد» به كارگرداني كاوه ابراهيم پور به دفتر 
جشنواره ارسال شد.

به گزارش باني فيلم، اين فيلم به تهيه كنندگى تينا پاكروان 
با اتمام مراحل فنى به دفتر سى و سومين جشنواره فيلم فجر 
عليرضا  عهده  بر  سينمايى  فيلم  اين  صداگذارى  شد.  ارسال 

علويان بوده و موسيقى آن را حامد ثابت ساخته است.
«يحيى سكوت نكرد» اولين ساخته...

گفت و گو با 
پژمان بازغى

از بهشت تا جهنم

فيلم «دوئل»،  دو  با  بازغى  پژمان  اينكه  تلويزيون:   گروه 
سريال هاى «همچو سرو» و مجموعه در حال پخش «دولت 
مخفى» توانسته فضاى دفاع مقدس را از زواياى مختلف تجربه 
كند، شايد به زندگى شخصى و حرفه پدرش هم بى ربط نباشد. 
او اهل شمال است و پدرش سالها براى محافظت از مرزهاى آبى 
ايران در بوشهر و در نيروى دريايى فعاليت كرده، يك جورهايى 

با فضاى دفاع مقدس آشناست.
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روزنامه سينماييروزنامه سينمايي

محمد رضا شريفي نيا:

سياست دولت احمدي نژاد 
در ساخت «پايان نامه» اشتباه بود

تصميم شتاب آلود يا برنامه ريزى شده؟

با رفتن جلوه 
بنياد فارابى 

كوچك مى شود
عسگرپور: از تغييرات فارابى بى خبرم!

گروه سينماى ايران: همزمان با رسميت يافتن خبر ايجاد تغييرات ساختارى در فارابى، 
شايعه رفتن جعفرى جلوه از اين بنياد نيز به حقيقت پيوست. از مدت ها پيش خبر رفتن 
جعفرى جلوه از فارابى به صدا و سيما شنيده مى شد. زمزمه هاى رفتن جلوه از فارابى وقتى 
جدى تر شد كه رئيس سازمان صدا و سيما تغيير كرد و حاال خبر رسيده كه معاون سينمايى 
دولت نهم كه از مديران با سابقه صدا و سيماست به خانه اش باز مى گردد. آن هم در حالى 
كه قرار است شاهد تغييرات بنيادى در ساختار فارابى باشيم. بنيادى كه سال 1362 با هويت 
تقويت زيرساخت ها و حمايت از سينماى ايران تاسيس شد و در سال هاى اخير فراز و نشيب 
هاى زيادى را نيز پشت سر گذاشت. فارابى در دولت دهم بيشتر شبيه يك كمپانى فيلمسازى 
شده بود كه «برخى» از سينماگران مى توانستند با بودجه بنياد، فيلم هاى چند ميلياردى 
بسازند. مديريت فارابى در چنين شرايطى در اختيار جعفرى جلوه قرار گرفت. مديرى كه در 
يك سال و چند ماه فعاليت در بنياد فارابى كوشيد تا اين نهاد تاثيرگذار را به جايگاه شايسته 

خويش بازگرداند.

تغيير نام 
فيلم كارگردان 
«دربند»

شهبازي «نسيم» را مي سازد
شهبازى فيلم سينمايى «نسيم» را ارديبهشت  ايران: پرويز  گروه سينماى 

سال آينده جلوى دوربين مى برد.
به گزارش باني فيلم، تهيه كنندگى اين فيلم كه پيش از اين «پارانويا» نام 
درخواست  شده  انجام  ريزى  برنامه  طبق  دارد.  برعهده  ردايى  مسعود  را  داشت 
پروانه ساخت اين پروژه بهمن ماه به اداره نظارت و ارزشيابى وزارت ارشاد ارسال 

مى شود تا بهار سال آينده وارد مرحله فيلمبردارى شود.

رابرت گرين وود در نشست خبرى نمايش «شكسپير»: 

تئاتر يك هديه است
زبان فارسي پيچيده و زيباست

فيلمنامه جعفر پناهى جايزه فيلمنامه جعفر پناهى جايزه 
2500025000 دالرى آسيا پاسفيك را برد دالرى آسيا پاسفيك را برد
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خبر خبر

جعفرى جلوه رفتنش را از فارابى تاييد كرد
تاييد  محمدرضا جعفرى جلوه رفتنش را از بنياد سينمايى فارابى 

كرد.
مديرعامل بنياد سينمايى فارابى در تماس ايسنا با تاييد رفتنش از 

بنياد سينمايى فارابى از ارائه توضيحات بيشتر خوددارى كرد.
بنياد  سازى  كوچك  سينمايى  ،  سياست هاى  مى شود،  گفته 
سينمايى فارابى است و در اين راستا قرار است وظايف اين بنياد به 
سازمان جشنواره ها و موسسه سينما شهر منتقل شود و ماموريت هاى 
اين بنياد 31 ساله در حد تاييد فيلمنامه و مشاركت درساخت فيلم 

محدود شود.
جعفرى جلوه با تاييد بازگشتش به صداو سيما در اين باره به تسنيم 
گفت: در حال حاضر در فارابى هستم و كارها را مرتب  مى كنم و  در 
مورد اينكه ممكن است چه سمتى را در سازمان صدا و سيما داشته 

باشم، صحبتى نمى كنم.
شنيده ها حاكى از اين است كه جعفرى جلوه در سمت مدير شبكه 

تهران به صدا و سيما باز مى گردد. 
رييس سازمان سينمايى: بازسازى ساختار فارابى 

دستور وزير بود
رييس سازمان سينمايى جزئيات برخى تغييرات در ساختار مديريتى 

اين سازمان و تحوالت در بنياد سينمايى فارابى را تشريح كرد.
ايوبى در گفت وگو با مهر درباره آخرين تحوالت مديريتى در اين 
سازمان و همچنين نهادهاى زيرمجموعه آن اينگونه گفت: همانطور 
كه قبال هم اعالم كرده بوديم، پس از تغييرات در صدا و سيما و آمدن 
همكاران  از  تعدادى  شد  مقرر  سازمان  اين  به  سرافراز  محمد  آقاى 
اين  نفر   2 درباره  كه  بروند  ملى  رسانه  به  سينمايى  سازمان  در  ما 
اتفاق نهايى شده است. وى افزود: جناب آقاى مهندس جعفرى جلوه 
نظارت  و  ارزشيابى  مدير  احسانى  محمد  دكتر  و  فارابى  مديرعامل 
سازمان سينمايى از كارمندان و مديران شاخص صدا و سيما بودند 
كه هر دو در يك سال گذشته همكارى مثبت و ارزنده اى با سينماى 

ايران داشتند و اين يك سال درخشان در كارنامه شان ثبت است.
به  مدير   2 اين  حضور  اينكه  به  اشاره  با  سينمايى  سازمان  رييس 
پيشرفت سينماى ايران در يك سال گذشته كمك كرده است، بيان 
كرد: سينماى ايران از گذشته هم آقاى جعفرى جلوه را مى شناخت 
را  او  زحمات  هرگز  و  شد  آشنا  احسانى  آقاى  با  سال  يك  اين  در  و 
فراموش نخواهد كرد. احسانى با رفتار با وقار و منش دوستانه خود 
شوراى صنفى نمايش و صدور پروانه ساخت را به كارگاه هايى براى 
اهالى سينما تبديل كرد و پروانه نمايش ها در فضايى تعاملى صادر 

مى شد.
به گفته وى، محمدرضا جعفرى جلوه و محمد احسانى هر دو در 
روزگار  كه  آمدند  ايران  سينماى  جديد  مديريت  كمك  به  روزگارى 

پرتنشى بود و اهالى سينما مطالبات بسيارى داشتند.
ايوبى در پاسخ به اينكه آيا با رفتن جعفرى جلوه از فارابى تغييراتى 

كه مدت ها است انتظار مى رود در ساختار و ماموريت هاى اين نهاد 
سينمايى اعمال شود، عملى خواهد شد؟ عنوان كرد: جعفرى جلوه از 
مديران خوشنام اين كشور است كه در دوران سخت متواضعانه و با 
بزرگوارى پذيرفت همراه ما باشد. او در حالى آمد كه موتور توليد در 
سينما از كار افتاده بود. در يك سال گذشته چتر حمايتى فارابى با 
توجه به تاكيدات من برسر سينما گسترانده شده بود. در يك سال 
گذشته بيش از 40 فيلم از وام يا مشاركت فارابى برخوردار شدند و 

خوشبختانه فضاى كار در فارابى شفاف شد.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى افزود: امسال اولويت ما بازنگرى 
با  دليل  همين  به  و  است  سينمايى  موسسات  سازمان  و  ساختار  در 
گذشت سه دهه از فعاليت فارابى الزم بود در بخشى از ماموريت هاى 
اين بنياد نيز تغييراتى اعمال شود. فارابى در همه اين سال ها در توليد 
و ارتقاى سينما نقش مهمى داشت ولى ديگر بخش هايى از اين بنياد 
كاركردهايش را از دست داده بود و بايد در آنها تجديد نظر مى شد. 
درحال حاضر بنياد فارابى  20 باكس مديريتى دارد و اين بنياد در 
صورت داشتن بدنه اى سنگين، گرفتار مسائل جدى و روزمره مى شود.
ايوبى با تاكيد براينكه ساختار بنياد سينمايى فارابى بايد بازسازى 
ارشاد  و  فرهنگ  محترم  وزير  جنتى  على  آقاى  جناب  گفت:  شود، 
و  داده  را  فارابى  ساختار  بازسازى  دستور  است  ها  مدت  نيز  اسالمى 
بوديم  جلوه  جعفرى  آقاى  شدن  متقاعد  منتظر  آن  اجراى  براى  ما 
مديريت  تغيير  دليل  به  روند  مى  ملى  رسانه  به  ايشان  كه  حاال  ولى 
اين بخش از تغييرات ساختارى نيز اعمال مى شود. وى ادامه داد: به 
هرحال حضور آقايان احسانى و جعفرى جلوه با خاطرات خوشى همراه 
بود و ما آن ها را به خوبى بدرقه مى كنيم تا به تلويزيون رفته و در 

آنجا ادامه خدماتشان به سينما را اجرايى كنند.
از  شما  بينى  پيش  اينكه  به  پاسخ  در  سينمايى  سازمان  رييس 
انتقادها درباره تغييرات در فارابى چيست؟ بيان كرد: هميشه در مقابل 
تغييرات مقاومت ايجاد مى شود ولى منتقدان و اهالى سينما انصاف 
به خرج دهند و بدانند در بسيارى موارد اين تغييرات الزم و ضرورى 
است. مديريت سينماى ما بايد به روز شود، از سنت هاى گذشته فاصله 
بگيرد و نكته مهم اين است كه در جريان اين تغييرات شان و جايگاه 

همه كارمندان فارابى حفظ مى شود و لطمه نمى بينند.
سينمايى  سازمان  در  است  ممكن  كه  تغييراتى  ديگر  درباره  ايوبى 
هاى  كارگروه  گذشته  سال  يك  در  داد:  توضيح  اينگونه  شود،  ايجاد 
سينمايى  سازمان  هاى  ماموريت  و  ساختار  بررسى  به  مختلفى 
صورت  به  مسايل  مجموعه  و  پرداختند  آن  زيرمجموعه  نهادهاى  و 
مكتوب به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه شده و ايشان هم موارد 
اين  مجموعه  كه  اين  مهم  مساله  ولى  اند  كرده  ابالغ  ما  به  را  الزم 
تحوالت بايد با هم باشند. وى ادامه داد: ما در نظر داريم مسئوليت 
فيلم اولى ها را از مركز گسترش سينماى مستند و تجربى به فارابى 
شود  مى  محول  فارابى  به  نيز  خانگى  سينماى  وظيفه  كنيم.  منتقل 
شد.  و با اين حساب مى بينيم كه فارابى قوى تر از گذشته خواهد 

همچنين بحث تكنيك تجهيزات را به موسسه سينماى شهر منتقل 
مى كنيم.

رييس سازمان سينمايى در پاسخ به اينكه تغيير و تحوالت در بخش 
الملل  بين  بخش  و  بود  خواهد  چگونه  سينمايى  سازمان  الملل  بين 
فارابى چه سرنوشتى خواهد داشت؟ عنوان كرد: ما از اول هم گفته 
بوديم سينماى ما نياز به يك وزارت خارجه كوچك دارد كه اين بدين 
معنا است كه همه وظايف و ماموريت هاى بخش بين الملل سازمان 
سينمايى در يك جا متمركز خواهد شد و آن جا موسسه رسانه هاى 

تصويرى است.
منصوب  زودى  به  نظارت  و  ارزشيابى  معاون  گفت:  پايان  در  ايوبى 
كنيم  مى  منصوب  سرپرست  يك  فعال  هم  فارابى  درباره  شد.  خواهد 
تا تغيير و تحوالت را با ماموريت هاى جديد انجام دهد و وقتى تمام 
شرايط مشخص شد متناسب با آن مدير جديد را تعيين خواهيم كرد.

محمود عزيزى: جعفرى جلوه هر جا كه برود 
عملكرد خوبى خواهد داشت

كوچك  تأييد  با  فارابى  سينمايى  بنياد  امناى  هيأت  اعضاء  از  يكى 
برگزارى  به  منوط  را  زمينه  اين  در  بيشتر  اطالعات  بنياد  اين  شدن 

جلسات و بحث و بررسى هاى بعدى دانست.
محمود عزيزى در گفت وگويى با ايسنا درباره موارد مطرح شده در 
موضوع  اين  داد:  توضيح  فارابى  سينمايى  بنياد  شدن  كوچك  زمينه 
آقاى  كه  همان طور  كه  چرا  است،  امنا  هيأت  اعضاى  توافق  مورد 
روحانى به عنوان رئيس جمهورى اشاره داشتند الزم است بخش هاى 
دولتى كوچك تر شده و امور بيشتر به بخش هاى خصوصى سپرده شود 

و بويژه اين مشكل در وزارت ارشاد وجود دارد.
عزيزى در عين حال خاطرنشان كرد: هر چند هيأت مديره كليت 
اين ماجرا را پذيرفته است اما هنوز درباره سازوكار عملى آن و اساس 
و  جلسات  بايد  و  است  نشده  تصميم گيرى  شدنش  اجرايى  شكل  و 
نشست هاى ديگرى داشته باشيم تا در اين زمينه به نتيجه برسيم اما 

هيأت امنا با ذات كوچك شدن بنياد فارابى موافق اند.
وى همچنين درباره بركنارى محمدرضا جعفرى جلوه از مديرعاملى 
بنياد سينمايى فارابى بدون اشاره مستقيم به اين موضوع توضيح داد: 
به هر حال همان گونه كه آقاى ايوبى رئيس سازمان سينمايى اعالم 
كرده اند احتمال جابجايى مسئوالن وجود دارد، اما شخصا نظرم اين 
است كه آقاى جعفرى جلوه جزو نيروهايى است كه در هر مسئوليتى 
كارآمد است و هر جا برود عملكرد خوبى خواهد داشت. همچنان كه 
با  هم  فارابى  بنياد  در  و  داشت  مثبتى  عملكرد  سيما  يك  شبكه  در 

وجود دوره كوتاه حضورش، شاهد اتفاقات مثبتى بوديم.
براساس احكام صادر شده از سوى على جنتى وزير فرهنگ وارشاد 
مهدى  بهشتى،محمد  محمد  عزيزى،سيد  ،دكترمحمود  اسالمى 
مهاجرانى،محمد  محسن  كرمانى،سيد  مرادى  حيدريان،هوشنگ 
دكتر   همراه  به  خجسته  حسن  و  بحرانى  عسگرپور،شهريار  مهدى 

حجت اهللا ايوبى اعضاى هيأت امناى بنياد سينمايى فارابى هستند.

به گفته ايوبى، مديرعامل فارابى به صدا و سيما باز خواهد گشت

با رفتن جلوه، فارابى كوچك مى شود
با ايجاد تغييرات در فارابى اغلب مسئوليت هاى اين بنياد در اختيار موسسه سينما شهر 

سازمان جشنواره ها قرار گرفته و وام هاى حمايتى نيز توسط سازمان سينمايى پرداخت مى شود

 برگزارى مراسم اولين سالگرد فقدان 
جهانگير جهانگيرى در خانه سينما

و  هنرمند  فقدان  سالگرد  مراسم  اولين 
جهانگير  زنده ياد  ايران  سينماى  كارگردان 
سينما  خانه  داد  سيف اهللا  تاالر  در  جهانگيرى 

برگزار مى شود.
كارگردان  و  هنرمند  فقدان  سالگرد  مراسم  اولين 
راس  جهانگيرى  جهانگير  ياد  زنده  ايران  سينماى 
سيف  تاالر  در  آذرماه  چهارشنبه 26  روز  ساعت 18 

اله داد خانه سينما برگزار مى شود.
در اين مراسم كه با حضور سينما گران ،همكاران  و 
خانواده وى برگزار خواهد شد تنى چند از هنرمندان 
به بازگويى خاطرات خود با آن هنرمند فقيد خواهند 
تمامى  از  جهانگيرى  ياد  زنده  خانواده  پرداخت. 
دوستان و همكاران و هنرمندان گرامى براى حضور 

در اين مراسم دعوت بعمل آورده اند.

  «كاغذ خروس نشان» 
در سينماى كودك و نوجوان اهواز

در  نشان»  خروس  «كاغذ  سينمايى  فيلم 
اهواز  نوجوان  و  كودك  سينماى  بهمن،  سينما 

اكران شد.
«كاغذ  سينمايى  فيلم   ، سينما  سوره  گزارش  به 
خروس نشان» به كارگردانى مريم ميالنى از يكشنبه 
گذشته در سينما بهمن اهواز اكران شد. اين اثر فيلمى 
در ژانر كودك ساخته شده است و داستانش در مورد 
وآرزوهاى  خواسته ها  هريك  كه  است  كودك  سه 
آن ها  ورزيدن  عشق  فيلمساز  و  دارند  درسر  بزرگى 
به خواسته هايشان و تالششان را براى رسيدن به اين 

آرزو ها به تصوير مى كشد.
شهرام پور اسد ، شايان جاللى ، پرنيا على پناهى 
،على صميمى مقدم ، رويا بختيارى ، نرگس ميالنى 
، نيما انصافيان، فاطمه عبادى و رويا نياكان در كنار 
در  آفرينى  نقش  به  عبادى  دانيال  افتخارى  حضور 
خروس  كاغذ  سينمائى  فيلم  اند.  پرداخته  فيلم  اين 
از  اولمن  ليو  صلح  جايزه  چون:  جوائزى  برنده  نشان 
بيست و نهمين جشنواره كودك شيكاگو 2012 (تنها 
اسكار  كادمى  عضو  كه  است  كودك  فيلم  فستيوال 
سيزدهمين  از  مردم  منتخب  جائزه  برنده  ميباشد)، 
 ،2013 داكا  كودك  المللى  بين  فستيوال  فيلم 
حقوق  المللى  بين  سازمان  تائيد  مورد  و  منتخب 
كودكان (يونيسف)، منتخب آموزش و پرورش كانادا 
و  آموزش  وزارت  گزيده  بر  و  منتخب  همچنين  و 
فيلم  از  حمايت  پروانه  داراى  كه  است  ايران  پروش 
براى  فيلم  اين  نمايش  باشد.  مى  نيز  وزارتخانه  اين 
سبز  بهمن  موسسه  شده  انجام  توافق  طبق  مدارس 
نظر  در  با  خوزستان  آموزى  دانش  سازمان  با  استان 
گرفتن تخفيفات ويژه خواهد بود. همچنين در سانس 
بس2»  «آتش  فيلم  بهمن  سينما  ظهر  بعداز  هاى 
ساخته تهمينه ميالنى همچنان ادامه اكران دارد، در 
ديگر سينماها فيلم هاى «مستانه» در سينما قدس 
و « شيار143» در سينما اكسين روى پرده هستند 
در  جديد  فيلم  سه  يا  دو  اكران  شاهد  بزودى  كه 

سينماهاى بهمن سبز خوزستان خواهيم بود.

 محمدرضا شريفى نيا و سحر قريشى در 
گيشه پرديس سينمايى كوروش

محمدرضا شريفى نيا و سحر قريشى پنجشنبه 
پرديس  گيشه  در  مردم  براى  آذرماه   27

سينمايى كوروش بليط فروشى مى كنند.
اين  كه  هنرمند  دو  اين   ، سينما  سوره  گزارش  به 
زنان  درباره  مردان  «آنچه  سينمايى  فيلم  روزها 
قرار  سينماهاست،  پرده  روى  بر  آنها  از  نمى دانند» 
است پنجشنبه 27 آذر از ساعت 17 الى 20 در گيشه 

سينما كوروش حاضر شوند و بليط فروشى نمايند.
«آنچه مردان درباره زنان نمى دانند» به كارگردانى 
دادگر  حسن  دكتر  كنندگى  تهيه  و  محمدپور  قربان 
در گروه سينمايى قدس از تاريخ 28 آبان اكران شده 
و  دارد  اجتماعى   - كمدى  مضمونى  فيلم  اين  است. 
از معضالت ازدواج موقت مى گويد. فاطمه گودرزى 
، فرزاد حسنى ، ارسالن قاسمى و … بازيگران اين 

فيلم هستند.

 اسامى فيلم هاى بخش مسابقه 
«آفرينواره محرم»

شانزده فيلم كوتاه مستند و داستانى در بخش 
مسابقه نخستين «آفرينواره محرم، آيين آينه» 

به رقابت خواهند پرداخت.
به گزارش مهر، از بين 42 فيلم كوتاه مستند و داستانى 
كه در جريان برگزارى نخستين «آفرينواره محرم، آيين 
آينه» از تاريخ 10 تا 14 آبان ماه در شهر زنجان و همزمان 
با عزادارى روزهاى تاسوعا و عاشوراى حسينى توليد شده 
است، تعداد شانزده فيلم براى نمايش در روزهاى 26 
و 27 آذرماه انتخاب شدند. مرحله انتخاب و داورى به  
صورت همزمان با حضور رضا ميركريمى، مجتبى راعى 
و محمود نظرعليان انجام  شده و در نهايت به تشخيص 
اعضاى انتخاب و داورى آفرينواره، چهارده فيلم در تاالر 
هنر فرهنگسراى امام خمينى (ره) شهر زنجان به نمايش 
درخواهد آمد. اسامى فيلم هاى راه يافته به بخش مسابقه 
نخستين «آفرينواره محرم، آيين آينه» در بخش فيلم 
هاى كوتاه داستانى عبارتند از: يادگارى به كارگردانى 
محمد كمايى از اهواز، آخرين اجراى نقش به كارگردانى 
وحيد انصارى از زنجان، يوم العباس به كارگردانى يحيى 
على  كارگردانى  به  برف  مرثيه  و  زنجان  از  معصومى 
ملكى از اردبيل.  همچنين مستندهاى كوتاه، راه سرخ 
به كارگردانى غالمرضا تروان از زنجان، پايتخت عشق به 
كارگردانى الهام قره محمدلو از خوى، تبرك به كارگردانى 
جواد شفيعى از شهركرد، قربانى زنده به كارگردانى امير 
شكرگزار ناوى از تالش، آينا به كارگردانى داور نجفى از 
اردبيل، دست ها و دسته ها به كارگردانى سامان آريان پور 
از كرمانشاه، ارمغان خانه به كارگردانى مسعود آقاجانلو از 
زنجان، اويان به كارگردانى مهدى نورى و على كريمى از 
كرج، حاج احمد رضا موسى الرضا به كارگردانى محسن 
ملهونى از زنجان، على اصغر به كارگردانى سيدرضا سيد 
فاطمى از بيجار، نذري به كارگرداني علي آتشبار از اردبيل 
و شكاف به كارگرداني محمدرضا مجلسي از رشت نيز به 
بخش مسابقه نخستين «آفرينواره محرم، آيين و آينه» 

راه يافته است.

بازيگر ايرانى داور جشنواره گوتنبرگ
«احتمال  سينمايى  فيلم  بازيگر  مقدم  مريم 
فيلم  بين المللى  جشنواره  داور  اسيدى»  باران 

گوتنبرگ شد.
فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  هشتمين  و  سى 
مهمترين  و  مى شود،بزرگترين  گفته  گوتنبرگ 
اواخر  رويداد  اين  است.  اسكانديناوى  فيلم  فستيوال 
ژانويه هر سال در شهر گوتنبرگ سوئد برگزار مى شود 
و در بخش اصلى اين جشنواره بزرگترين جايزه نقدى 
بخش  اين  برگزيده  به  دالر  هزار   150 مبلغ  با  دنيا 

اهدا مى شود.
در جشنواره بين المللى فيلم گوتنبرگ هر ساله از 
هر يك از پنج كشور اسكانديناوى يك داور انتخاب 
مى شود و مريم مقدم امسال به عنوان داور از كشور 
سوئد در اين جشنواره حضور دارد. اين رويداد از 23 

ژانويه تا سوم فوريه برگزار مى شود.
مريم مقدم امسال با فيلم «احتمال باران اسيدى» 
اولين ساخته بلند سينمايى بهتاش صناعى ها در سى 
ديگر  از  دارد.  حضور  فجر  فيلم  جشنواره  سومين  و 
بازيگران اصلى اين فيلم مى توان به شمس لنگرودى 
شاعر و اشاره كرد. مقدم بازيگر دانش آموخته تئاتر 
از كشور سوئد است و پيش از اين در آثار سينمايى، 
تئاتر و مجموعه هاى تلويزيونى در اين كشور به ايفاى 
در  بازى  ايران  سينماى  در  او  است.  پرداخته  نقش 
فيلم هايى همچون «مواجهه»، «سكوت بين دو فكر»، 
«سينما سينماست»، «چريكه هورام» و... در كارنامه 

خود دارد.

برگزارى جشنواره فيلم رشد در 22 استان
وزارت  آموزشى  تكنولوژى  دفتر  معاون 
آموزش و پرورش گفت: جشنواره فيلم رشد در 

22 استان كشور برگزار مى شود.
به گزارش ايسنا، چهل و چهارمين جشنواره علمى، 
آموزشى و تربيتى فيلم رشد همزمان با سراسر كشور 
معاون  حضور  با  و  اثر   209 حضور  با  آبان ماه   23 از 
پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشى  تكنولوژى  دفتر 
دفتر  معاون  كرد.  كار  به  آغاز  خرم آباد  شهرستان  در 
اين  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشى  تكنولوژى 
مراسم گفت: اين جشنواره براى توسعه فيلم آموزشى 
در فرايند تعليم و تربيت انجام وظيفه مى كند و امروز 
استان  در  رشد  فيلم  جشنواره  چهارمين  و  چهل  هم 
لرستان به عنوان اولين استان در سطح كشور آغاز به كار 
مى كند. كريمى  بيان كرد: امسال در 22 استان كشور 
شاهد برگزارى اين جشنواره به صورت دوره اى هستيم 
كه در هر استان 209 اثرفيلم از آثار برگزيده ايرانى و 
خارجى در دو مركز به نمايش گذاشته مى شود. وى 
بخشيدن  تعميق  را  جشنواره  اين  برگزارى  از  هدف 
به يادگيرى دانش آموزان عنوان و تصريح كرد: انتظار 
مى رود دانش آموزان و فرهنگيان در محيطى مناسب 
تكنولوژى  دفتر  معاون  كنند.  ديدن  فيلم ها  ازاين 
چهل  كرد:  اضافه  پرورش  و  آموزش  وزارت  آموزشى 
و چهارمين جشنواره بين المللى فيلم رشد به منظور 
با  و  آموزشى  تربيتى،  فرهنگى،  فعاليت هاى  گسترش 

رويكرد بهره بردارى حداكثرى مدارس برگزار مى شود.

سينما هويزه مشهد ميزبان اصلى نهمين 
جشنواره «رويش» شد

سينما هويزه مشهد مقدس به عنوان ميزبان 
دينى  فيلم  جشنواره  نهمين  اصلى  محل  و 

«رويش» معرفى شد.
به گزارش مهر، طى نشستى با حضور على قربانى 
مدير مركز محافل و جشنواره هاى حوزه هنرى، مجيد 
جواد  سيد  شهر،  سينما  موسسه  عامل  مدير  مسچى 
رضوى،  خراسان  هنرى  حوزه  رييس  سعيدى  رفائى 
مقرر شد سينماى هويزه شهر مشهد به عنوان ميزبان 
اصلى (سراى جشنواره) و محل اصلى برگزارى نهمين 

جشنواره فيلم كوتاه دينى رويش معرفى شود.
دينى  كوتاه  فيلم  سراسرى  جشنواره  نهمين 
«جوانه هاى  و  «ملى»  اصلى  بخش  دو  در  «رويش» 
نو»  جنبى «سمينار ها»، «نگاه  بخش هاى  و  رويش» 
و «نمايش  هاى ويژه» با محوريت آموزه  ها و مباحث 
و  قرآنى  اعتقادات  گرايش هاى  و  اعتقادى  دينى، 
براساس  رويكردشان  و  مضامين  كه  آثارى  همچنين 
تعاريف رهبر انقالب از سينما و آثار دينى بوده است 
برگزار خواهد شد.  آخرين مهلت ارسال آثار به نهمين 
جشنواره سراسرى فيلم كوتاه دينى «رويش» 10 دى 
در  شركت  براى  مندان  عالقه  بود.   خواهد   93 ماه 
حضورى  صورت  به  را  خود  آثار  مى توانند  جشنواره 
سميه،  خيابان  تهران،  نشانى:  به  پست  طريق  از  يا 
نرسيده به خيابان حافظ، حوزه هنرى، طبقه همكف، 
ارسال  هنرى  حوزه  جشنواره هاى  مركزى  دبيرخانه 
دينى  كوتاه  فيلم  سراسرى  جشنواره  نهمين  كنند. 
مشهد  شهر  در   1393 اسفند   8 تا   5 از  «رويش» 

مقدس برگزار خواهد شد.

 «گلنار» به نفع انجمن حمايت از كودكان 
كار اكران مى شود

فيلم «گلنار» به كارگردانى كامبوزيا پرتوى و 
تهيه كنندگى فرشته طائرپور 26آذر ماه ساعت 
به  قلهك  سينمايى  پرديس  تك  سينما  در   18

نمايش درمى آيد.
فيلم  برنامه  اين  اكران  اولين  ايلنا؛  گزارش  به 
چهارشنبه  تاريخ  در  1و2»  «شهرموش ها  سينمايى 
16 مهرماه همزمان با روز جهانى كودك در دوسانس 
اين  از  دوم  اكران  و  شد  برگزار  تا 20  ساعت 17  از 
مجموعه فيلم «دزدعروسك ها» در 21 آبان ماه انجام  
در  اكران  آخرين  كه  مجموعه  اين  سوم  اكران  شد. 

فصل پاييز است اختصاص به  فيلم «گلنار» دارد.
و  پرتوى  كامبوزيا  كارگردانى  به  فيلم«گلنار» 
 18 ساعت  ماه  26آذر  طائرپور  فرشته  تهيه كنندگى 
نمايش  به  قلهك  سينمايى  پرديس  تك  سينما  در 
جلسه  و  فيلم  عوامل  حضور  با  برنامه  اين  درمى آيد. 
بليت  تهيه  براى  عالقمندان  مى شود.  برگزار  گفتمان 
قلهك  پرديس  و  تيكت  سينما  سايت  به  مى توانند 
حضور  با  برنامه  اين  گفتمان  نشست  كنند.  مراجعه 
فيلم  نمايش  بعداز  شاكرى  غزل  و  پرتوى  كامبوزيا 

برگزار مى شود.

با  فجر  فيلم  بين المللى  جشنواره  دبيرخانه  و  اجرايى  امور  مدير 
اشاره به اينكه آثار متقاضى شركت در بخش مسابقه سينماى ايران 
نوبت  در  بخش  اين  فيلم هاى  گفت:  است  شده  ارائه  دبيرخانه  به 

بازبينى قرار دارند و نتيجه آن اعالم مى شود.
 ناصر باكيده، مدير امور اجرايى و دبيرخانه جشنواره بيان كرد: بازبينى 
فيلم هاى بخش سوداى سيمرغ از ابتداى آذرماه آغاز شده است كه در 

نهايت بايد از اين ميان 20 اثر برگزيده شود.
باكيده تصريح كرد: همانگونه كه در مقررات اعالم شده، متقاضيانى كه 
براى حضور در جشنواره ثبت نام كردند از ابتداى آذرماه فيلم هايشان بايد 
آماده تحويل باشد تا بر اساس زمان بندى اى كه از سوى دبيرخانه اعالم 

مى شود فيلم ها جهت بازبينى به دبيرخانه تحويل داده شود.
وى با اشاره به نزديك شدن به پايان زمان بازبينى فيلم هاى نگاه نو اعالم 
كرد: برنامه ما اين است كه تا پايان هفته جارى (27 آذرماه) بازبينى فيلم 
هاى بخش نگاه نو به پايان برسد و در هفته بعد نتايج اين بخش را اعالم 
كنيم و از 27 آذرماه تمركز هيات انتخاب روى بازبينى آثار بازبينى نشده 
بخش سوداى سيمرغ باشد تا بتوانيم با يك برنامه ريزى شبيه بخش نگاه 

نو بازبينى آثار اين بخش نيز در زمان مقرر به پايان برسد.
باكيده ادامه داد: از همه متقاضيان بخش سوداى سيمرغ كه هنوز نسخه 
بازبينى فيلم شان را تحويل نداده اند و يا نسخه تحويل داده شده نسخه 

اين  هاى  فيلم  انباشت  از  پيشگيرى  منظور  به  خواهيم  مى  نيست  نهايى 
بخش براى بازبينى روزهاى پايانى هر چه زودتر و حداكثر تا روز جمعه 
28 آذرماه نسخه مورد نظرشان را به دبيرخانه ارائه كنند تا برنامه بازبينى  

دچار مشكل نشود.
مدير امور اجرايى و دبيرخانه جشنواره فيلم فجر تاكيد كرد: در حال حاضر 
براى اينكه بتوانيم اسامى برگزيدگان بخش سوداى سيمرغ را اعالم كنيم 
الزم است در روزهاى آتى فيلم هاى بازبينى نشده، متقاضى اين بخش به 
دبيرخانه تحويل داده شود تا در جدول پيش بينى نوبت بازبينى قرار گيرند. 
باكيده ضمن تشكر از همراهى تهيه كنندگان و كارگردانان  بخش «نگاه نو» 
به دليل رساندن به موقع آثارشان براى بازبينى، دبيرخانه جشنواره را يارى 
نمودند گفت: تاكنون توانسته ايم برنامه منظمى براى بازبينى هيات هاى 
انتخاب داشته باشيم. وى تاكيد كرد: اميدواريم با همكارى و هماهنگى كه 
از سوى متقاضيان بخش سوداى سيمرغ در اين ايام با دبيرخانه جشنواره 

صورت مى پذيرد بتوانيم همين نظم را تا پايان آذرماه حفظ كنيم.
طبق مقررات جشنواره «قول» و «فرار از قلعه رودخان» دو فيلم برگزيده 
بيست و هشتمين جشنواره بين المللى فيلم كودك و نوجوان اصفهان  به 
فيلم  جشنواره  سومين  و  سى  سيمرغ  سوداى  بخش  در  مستقيم  صورت 
نمايش  به  بخش  اين  در  فيلم   22 جمعا  تا  داشت  خواهند  حضور  فجر 

گذاشته شود.

28 آذرماه آخرين مهلت دريافت نسخه بازبينى فيلم هاى سوداى سيمرغ

گروه سينماى ايرانـ  همزمان با رسميت يافتن خبر ايجاد تغييرات ساختارى در فارابى، 
شايعه رفتن جعفرى جلوه از اين بنياد نيز به حقيقت پيوست. از مدت ها پيش خبر رفتن 
فارابى  از  جلوه  رفتن  هاى  زمزمه  شد.  مى  شنيده  سيما  و  صدا  به  فارابى  از  جلوه  جعفرى 
وقتى جدى تر شد كه رئيس سازمان صدا و سيما تغيير كرد و حاال خبر رسيده كه معاون 
سينمايى دولت نهم كه از مديران با سابقه صدا و سيماست به خانه اش باز مى گردد. آن 
هم در حالى كه قرار است شاهد تغييرات بنيادى در ساختار فارابى باشيم. بنيادى كه سال 
1362 با هويت تقويت زيرساخت ها و حمايت از سينماى ايران تاسيس شد و در سال هاى 
اخير فراز و نشيب هاى زيادى را نيز پشت سر گذاشت. فارابى در دولت دهم بيشتر شبيه 
يك كمپانى فيلمسازى شده بود كه «برخى» از سينماگران مى توانستند با بودجه بنياد، 
فيلم هاى چند ميلياردى بسازند. مديريت فارابى در چنين شرايطى در اختيار جعفرى جلوه 
قرار گرفت. مديرى كه در يك سال و چند ماه فعاليت در بنياد فارابى كوشيد تا اين نهاد 

تاثيرگذار را به جايگاه شايسته خويش بازگرداند.
حاال بنا به كوچك سازى فارابى است و قرار است بخش عمده اى از وظايف اين بنياد به 
سازمان جشنواره ها و موسسه سينما شهر منتقل شود. ظاهراً در روزهاى گذشته حق بهره 
بردارى از سينما فرهنگ كه در اختيار فارابى بوده و همچنين  ارئه تجهيزات فني به موسسه 
سينما شهر واگذار شده. جشنواره كودك هم ديگر توسط فارابى برگزار نخواهد شد. گفته 

مى شود بخش بين الملل نيز زيرمجموعه سازمان جشنواره ها خواهد شد.
سازمان  توسط  ساخت  پروانه  صدور  مرحله  همان  در  نيز  فارابى  مالى  حمايت  و  ها  وام 
سينمايى به پروژه ها داده خواهد شد و فارابى در اين خصوص نيزظاهراً تغييراتى كه اعضاى 
هيات امناى فارابى هم با انجامش موافقت كرده اند بسيار گسترده است. ديگر مسئوليتى 
نخواهد داشت. به اين ترتيب آنچه بر جا خواهد ماند معاونت فرهنگى فارابى است كه بايد 

ديد اين معاونت نيز در آينده چگونه فعاليت خواهد كرد.
عسگرپور: از تغييرات فارابى بى خبرم

كوچك  كه  داده  خبر  فارابى  امناى  هيات  اعضاى  از  يكى  عزيزى  محمود  كه  حالى  در 
شدن فارابى مورد توافق اعضاى هيات امنا بوده، اغلب اين اعضا تماس هاى خبرنگار بانى 
فيلم را بى پاسخ گذاشت. تنها محمد مهدى عسگرپور در پاسخى كوتاه به خبرنگار بانى 
فيلم گفت: چون در جريان جزييات ماجرا قرار ندارم ترجيح مى دهم فعال صحبتى نكنم. 
مدير عامل خانه سينما از خبر ايجاد تغييرات در فارابى كه گفته مى شود به امضا اعضاى 

هيات امنا نيز رسيده ابراز بى اطالعى كرد.
مهدى فرجى گزينه احتمالى مدير عامل فارابى

در روزهاى گذشته و همزمان با ايجاد تغييرات در صدا و سيما شنيده شد كه احتمال 
دارد مهدى فرجى مديريت شبكه سيما به فارابى برود. به گزارش خبرنگار فارابى، اين خبر 
در روزهاى پيش در حالى در محافل سينمايى به گوش مى رسيد كه هنوز خبر رفتن جلوه 
از فارابى تاييد نشده بود. اين موضوع را نيز بايد در نظر گرفت كه فارابى با ايجاد تغييرات، 
ديگر نهاد مهم و تاثيرگذار سابق نخواهد بود و مى توان گفت صندلى مدير عامل فارابى ديگر 

جذابيت چندانى نمى تواند داشته باشد.



مثل على حاتمى در سينما كم داريم

با  را  سينما  در  حرفه اى  فعاليت  محمدى  اكرم 
توجهى  قابل  آثار  در  و  كرد  آغاز  مطرح  كارگردانان 
چون «مادر» على حاتمى حضور داشته است. او در 
دهه 70 در تلويزيون با حضور در سريال هاى پربيننده 
شده  شناخته  چهره  به  «پدرساالر»  و  سبز»  «خانه 
تبديل شد. او كه اين روزها كم كار شده معتقد است 
كه شرايط و فيلمنامه ها او را مجبور كرده كمتر مقابل 
انجام  او  با  گويى  و  گفت  سينما  برود.سوره  دوربين 

داده كه بخش هايى از آن را مى خوانيد:
شما مدت هاست كه درباره شرايط بد سينما 
و تلويزيون معترض هستيد و در نتيجه ترجيح 
داده ايد كه كمتر در كارها حضور داشته باشيد. 

دليل به وجود آمدن چنين شرايطى چيست؟
كشور  سينماى  كار  دست اندر  كه  اشخاصى   -
ترتيب  اين  به  شرايط  چرا  كه  مى دانند  بهتر  هستند 
است و ما كار نمى كنيم. به واقع من در اين سالها 
كار  و  بودم  مواجه  فيلمنامه ها  كيفيت  شديد  افت  با 
خوبى پيشنهاد نشد كه مايل به پذيرش آن باشم. با 
شرايط جديد از لحاظ مالى و از جنبه كيفى با اوضاع 
چنين  در  مى دهم  ترجيح  و  نيستيم  مواجه  خوبى 

فضايى كار نكنم.
شرايط كيفى بازيگرى در سينما و تلويزيون 
امروز نسبت به دوره هايى كه شما بيشتر حضور 
داشتيد و از بازيگران زن مهم سينما و تلويزيون 

محسوب مى شديد، چگونه است؟
همه  بازيگران  كيفيت  و  فعلى  آثار  به  نگاهى  با   -
شرايط  وجه  هيچ  به  كه  مى شود  مشخص  چيز 
بازيگرى نسبت به دهه هاى قبل بهتر نيست. خيلى 
از افرادى كه االن در مقابل دوربين ظاهر مى شوند، 
بدون پشتوانه و عشق به كار بازى مى كنند. دو دهه 
پيش عشق بيشترى نسبت به كار در ميان بازيگران 
منسجم  هاى  فيلمنامه  هم  طرفى  از  و  داشت  وجود 
ترى نوشته مى شد و مثل امروز همه چيز بى برنامه 
نبود. سريال «خانه سبز» در زمان خود يك مجموعه 
قوى با روندى نو بود، اما در شرايطى ساخته  بسيار 
قرار  اتفاقى  چه  مى دانست  كارگردان  كه  مى شد 
است در مجموعه بيفتد و بازيگران هم با عشق كار 

مى كردند.
در مورد شرايط كار در سريال «خانه سبز» 
با  مى رسيد  نظر  به  زمان  آن  كرديد.  صحبت 
وجود اينكه با زمانبندى فشرده كار براى پخش 
و  شخصيت ها  بر  كاملى  اشراف  اما   ، مى رسيد 

قصه مورد نظر وجود داشت.
در  را  بازيگران  هفته  به  هفته  بيرنگ  آقاى   . بله   -
نظر  مورد  محورى  شخصيت  و  داستان  روال  جريان 
قرار مى داد و خودش قصه را بخوبى مى شناخت. به 
از  بعد  حاال  اما  مى كند،  چه  كه  مى دانست  اصطالح 
اينكه يكى دو قسمت از فيلمنامه را مى نويسند، براى 
ادامه جريان كار از دست كارگردان و فيلمنامه نويس 
خارج مى شود. در بسيارى مواقع بازيگر هم نمى داند 
اثر  كيفيت  روى  اين  و  دارد  روالى  چه  فيلمنامه  كه 
تاثير مستقيم دارد و در نهايت مواجه مى شويم با يك 
كار خيلى بد و اين هم يكى از عمده داليل و شرايطى 
دارم،  تاكيد  آن  روى  كردن  كار  براى  من  كه  است 

يعنى فيلمنامه آماده در اختيار داشته باشم.
نكته ديگرى هم كه در اين سال ها هنرمندان 
وضعيت  شدند  معترض  آن  به  نسبت  بسيارى 

قرار دادها و نحوه پرداخت دستمزد است.
وضعيت قرار داد با تلويزيون كه در سال هاى اخير 
تبديل يه شوخى شده است، هر چند من از شرايط 
جديد اطالعى ندارم، اما در مجموع برنامه سازان به 
توافق  يك  اصل  در  و  نبودند  متعهد  هم  قراردادها 
شده  طورى  فضا  نمى گرفت.  صورت  طرفه  دو  مثبت 
بايد قسط سوم يك كار را فراموش كنيد. اين هم يكى 
ديگر از فاكتورهايى است كه در آن كارشكنى صورت 

مى گيرد و من براى كار كردن روى آن تاكيد دارم.
حاتمى  على  درگذشت  سالگرد  از  روز  چند 
شما   . مى گذرد  كشور  سينماى  بزرگ  فيلمساز 
آثار  بهترين  از  يكى  بعنوان  «مادر»  فيلم  در 
خصوص  در  داشتيد.  حضور  فقيد  فيلمساز  اين 
و  حاتمى  على  مرحوم  سينماى  ويژگى هاى 

تجربه همكارى با او صحبت كنيد.
حاتمى  على  كارگردانى  به  سينمايى «مادر»  فيلم 
يكى از به ياد ماندنى ترين كارهاى دوران حرفه اى من 
محسوب مى شود. من با قلمى مواجه شدم كه سراسر 
شعر بود و آدمى كه تمام انرژى خود را صرف ابعاد 
گوناگون كار مى كرد .زيبايى بصرى اين كار نشان مى 
هم  لباس  و  صحنه  به  حتى  زمان  آن  در  كه  دهد 
و  حيف  بسيار  و  مى شد  صد  در  صد  توجه  و  اشراف 
افسوس كه حاتمى را زود از دست داديم ، اما با اين 
مى  قرار  انزوا  در   ، بود  هم  ايشان  اگر  شايد  شرايط 
گرفت. در مجموع حاتمى آنقدر به كار مسلط بود كه 
هم  سال  همه  اين  از  بعد  كه  اثرى  مى شد  حاصلش 
همچون  كه  متاسفم  دارد.  ويژه  جايگاه  و  است  زنده 
على حاتمى در سينما كم داريم و اى كاش امثال او 

را در سينما بيشتر داشتيم و قدر مى دانستيم.
در  پيشكسوت  هنرمندان  از  بسيارى  امروز 
از  بخشى  و  دارند  حضور  كمتر  بازيگرى  عرصه 
اين جريان هم به تغيير نسل و حضور بازيگران 
ارزيابى  چه  خصوص  اين  در  مى شود.  جديد 

داريد و چه روندى را پيش بينى مى كنيد؟
نكته  اين  به  بايد  سينما  در  نسل  تغيير  مورد  در 
اشاره كنم كه ما داريم گروهى از هنرمندان خود را 
از دست مى دهيم و فراموش مى كنيم ، در حالى كه 
برنامه اى هم براى رشد و پرورش نيروهاى جايگزين 
به  كه  ندارد  تفاوت  ها  برخى  براى  نداريم.  جديد  و 
عنوان مثال براى نقش مادر چه كسى حضور داشته 
باشد. پيش خودشان فكر مى كنند چرا بايد به فالن 
بازى كند،  را  اين نقش  بيايد  تا  پول بدهيم  هنرمند 
وقتى كه يك نفر بدون دستمزد و بى توجه به كيفيت 

متن، آن را اجرا مى كند.

گروه سينماى ايران ـ ساناز قنبرى: بيست و پنجم آذر ماه در 
در  است.  رسيده  ثبت  به  پژوهش  روز  عنوان  به  كشور  رسمى  تقويم 
روزگارى به سر مى بريم كه عصر رسانه ها نام گرفته است ولى با وجود 
دسترسى بسيار گسترده تر به منابع پژوهش چندان جدى گرفته نمى 

شود. موضوعى كه به خصوص در حوزه فرهنگ بسيار مشهود است. 
در مورد سينماى ايران نيز مى توان گفت پژوهش جزو حلقه هاى 
مفقوده اين سينماست. در اين رابطه با پرويز اجاللى استاد دانشگاه و 
احمد طالبى نژاد منتقد صاحب نظر و قديمى سينما گفت و گو كرده ايم.

پرويز اجاللى:
 محققان براى پژوهش بايد از حمايت هاى 

الزم برخوردار باشند
پرويز اجاللى در خصوص پژوهش در سينماى ايران، به بانى فيلم 
طور  به  ايران  سينماي  و  اعم  طور  به  سينما  مورد  در  گفت: پژوهش 
كه  نهادهايى  اصوال  است.  تر  عقب  ايران  سينماى  به  نسبت  اخص 
اختيار  در  و  گردآورى  سيستماتيك  نحو  به  را  نظر  مورد  اطالعات 
پژوهشگران و عموم مردم بگذارند ضعيف عمل مي كنند. پژوهش در 

درجه اول مستلزم دسترسى به اطالعات است و در درجه دوم نياز به 
دانش و آموزش دارد تا كسانيكه مى خواهند دست به پژوهش بزنند 
گيرى  نتيجه  آن  از  و  تحليل  بعد  و  سازماندهى  درست  را  اطالعات 
كنند. محققان براى پژوهش بايد از حمايت هاى الزم برخوردار باشند. 
اين حمايت ها هم اشكال مختلفى دارد. يك شكل آن، شكل رسمى 
نهادهاى آموزشى است. يعنى دانشكده ها و موسسات آموزشى عمدتا 
عالى كه دانشجويانى در سينما يا رشته هايى نزديك به آن تربيت مى 
كنند از پژوهشگران جهت پژوهش حمايت بعمل آورند. اكثر همين 
امكانات  حال  به  تا  معموال  و  هستند  ضعيف  بسيار  صالح  ذى  مراكز 
پژوهش را در اختيار نداشتند. از آنطرف سازمان هاى دولتى مرتبط 
نيز در امر پژوهش خيلي موفق نبوده اند و در كل اطالعات مربوط به 

سينماى ايران به خوبى گردآورى نشده و اگر هم شده دسترسى اش 
براى عموم آسان نيست. 

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: زمانى مشغول تحقيق بودم كه طي 
بررسى  را  تحوالتش  و  ها  شهرستان  و  تهران  سينماهاى  تعداد  آن 
مى كردم. پس از تحقيقاتى به اين نتيجه رسيدم كه تمام آمارهاى 
و  است  اشتباه  ايران  سينماهاى  تعداد  خصوص  در  ها  سايت  روى 
از  دقيقى  ارزيابى  به  توانستم  سينماها  تك  تك  بررسى  با  نهايت  در 
تعداد سينماها برسم. اصوال اطالعات به طرز منظم و دقيقي گردآوري 
نمي شود. مثًال يكي از مجالت سينمايي ويژه نامه اي درباره اقتصاد 
سينما منتشر كرده بود كه با كمال تعجب در اين مقاله از آمار دقيق 
راجع به ابعاد گوناگون سينما مطلقا اثري يافت نميشد. به طور كلي 
بنابراين  دارد.  نايافته  سازمان  و  كمياب  سينما  به  مربوط  اطالعات 
وقتى اطالعات كافى نيست متعاقب آن تحقيق هم دشوار مى شود. 
البته كم كم اوضاع او به بهبودى مى رود و مثًال برخى سايت ها يا 
نشان  خاطر  وى  كنند.  مى  منتشر  را  ها  فيلم  فروش  مرتب  مجالت 
كوشش هاى قابل قبولى در زمينه پژوهش انجام مى  ساخت: اخيراٌ 
شود. در سالهاي اخير ما شاهد انتشار تعداد قابل مالحظه اي كتاب 
شناسي  جامعه  فيلمنامه،  سينما،  (تاريخ  نوع  هر  از  سينمايي  هاي 
هنوز  اين  وجود  با  است.  اميدبخش  بسيار  اين  كه  هستيم  سينما) 
بين منتقدان فيلم و دانشگاهيان و سينماگران پيوند عميقي برقرار 
نيست. بنابراين اساتيد از فعاليت هاي عملي فيلمسازي بي خبرند و 
مطبوعاتي ها نيز نظريات علمي درباره سينما را به خوبي نمي دانند 
اين  ندارند.  استادان  و  منتقدان  با  محكمي  ارتباط  نيز  فيلمسازان  و 
گردد.  مي  سينما  زمينه  در  عميق  هاي  پژوهش  رشد  مانع  شكاف 
درست  سينما  و  فيلم  گروه  يك  ايران  شناسى  جامعه  انجمن  در  ما 
كرديم، اما تا به حال موفق نشديم گروههاى مختلف را در اينجا با 
هم پيوند دهيم. راه پيشرفت پژوهش در سينماى ايران اين است كه 
اطالعات به خوبى توليد و در اختيار عموم قرار بگيرد. اين وظيفه را به 
اعتقاد من بخش خصوصى بهتر انجام مى دهد تا بخش دولتى. مثًال 
نهادهايي مثل خانه سينما هم كمك كنند بسيار مثبت خواهد بود. 
ضمن اينكه صاحبان اطالعات بايد آنها را در اختيار مخاطبان بگذارند 
و همچنين اساتيدى كه مى توانند در خصوص سينما كار كنند بايد 
با هم در ارتباط باشند و پژوهش هاى مشترك انجام دهند. همكارى 
را  زمينه  اين  در  ضعف  نقاط  توانند  مى  يكديگر  با  فيلم  اهل  جامعه 
بپوشاند. اجاللى خاطرنشان ساخت: بعضى تحقيق ها كاربردى است 
و به درد فيلمسازها براى ساخت فيلم هاى پرفروش مى خورد، برخى 
جنبه  ديگر  برخى  و  است  موثر  ايران  جامعه  بهتر  درك  براى  ديگر 
شدن  جمع  مهم  دارد.  هنري  هاي  ارزش  كشف  و  شناسي  زيبايي 

پژوهشگران كنار هم و كار كردن آنها براى سينماست. 

احمد طالبى نژاد: 
بعد از انقالب پژوهش شكل جدى ترى به خود گرفت

احمد طالبى نژاد به «بانى فيلم» گفت: از سال هاى دور در ايران 
پژوهش جدى گرفته شده. تا جايى كه خاطرم است نخستين پژوهش 
ها را زنده ياد فرخ غفارى با موضوع ميزانسن در شاهنامه شروع كرد. 
فرخ  از  بعد  نيافت.  هم  ادامه  كه  بود  مقاالتى  سلسله  پژوهش  اين 
ايران  روياپرداز  سينماى  به  راجع  كه  بود  نژاد  تهامى  محمد  غفارى، 
مجموعه مقاالتى را در جنگى به نام سينما و تئاتر به چاپ رساندند كه 
اولين كوشش ها جهت بازشناسى هويت و چگونگى فيلمفارسى بود. 
اين مجموعه مقاالت بسيار خوب بود كه بعد از انقالب تبديل به كتاب 
شد. پس از آن مرحوم حميد شعاعى كتاب فرهنگ سينماى ايران را 
منتشر كرد كه گرچه پژوهش هاى دقيقى نبود، اما به هر حال اسناد 
و مدارك خوبى را در آن زمان در اختيار عموم قرار داد.  بعد از انقالب 
پژوهش شكل جدى ترى به خود گرفت. نخستين بار جمال اميد روى 
فرهنگ فيلم هاى ايرانى از ابتدا تا آن زمان كار كرد. بعد از آن عباس 
بهارلو (غالم حيدرى) در زمينه مسائل مختلف سينماى ايران پژوهش 
هاى گوناگونى را انجام داد. من هم در دهه 60 پژوهش هايى را آغاز 
كردم كه عمدتا به صورت مقاله در مجله فيلم به چاپ مى رسيد كه از 

معروف ترين هايش محصوالت مشترك سينماى ايران در كشورهاى 
خارجى بود كه حدوداً يكسال نگارش اش به درازا انجاميد. قصد چاپ 
اش به صورت كتاب را هم داشتم كه نشد. پس از آن پژوهش هاى 
ديگرى هم انجام شد كه ممكن است كافى نباشد، اما به هر جهت گام 
هاى خوبى محسوب مى شود. اين منتقد سينما خاطرنشان ساخت: 
دانشجويان  توسط  نامه  پايان  صورت  به  ها  پژوهش  از  اى  مجموعه 
سينما فراهم شده كه در آرشيوهاى دانشكده ها بالتكليف مانده اند. 
به نظرم بد نيست دانشكده هاى سينمايى اين پژوهش ها را ويرايش 

شده به صورت كتاب در اختيار عالقمندان قرار دهند. 

نكته
پرويز اجاللى: ما در انجمن جامعه شناسى ايران 
يك گروه فيلم و سينما درست كرديم، اما تا به 
حال موفق نشديم گروههاى مختلف را در اينجا 

با هم پيوند دهيم

نكته
 احمد طالبى نژاد: نخستين پژوهش ها را زنده 
ياد فرخ غفارى با موضوع ميزانسن در شاهنامه 
شروع كرد. اين پژوهش سلسله مقاالتى بود كه 

ادامه هم نيافت
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گپ خبر

از  يكى  پناهى  جعفر  ايران-  سينماي  گروه 
چهار برنده فوند آسيا پاسفيك براى فيلمنامه 

جديدش به نام  «گل» شد.
به گزارش بانى فيلم به نقل از اسكرين ديلى، در 
جريان جشنواره آسيا پاسيفيك - استراليا - كه به 
تازگى به پايان رسيد و فيلم هاى ايرانى جايزه هاى 
(كمك  سينمايى  فوند  آوردند،  دست  به  بسيارى 
سناريوهاى  به  سال  هر  كه  جشنواره  اين  مالى) 
صد  از  بيش  ازبين  امسال  شود،  مى  داده  برگزيده 
سناريو رسيده تنها 4 سناريو موفق به دريافت اين 
جايزه نقدى  25000 دالرى اين دوره از فستيوال 
بنگالدش،  ايران،  كشورهاى  از  سناريوهايى  شدند. 

دانمارك و اسرائيل برنده اين فوند شدند.
 در سال هاى گذشته نيز چند فيلمساز ايرانى از 

جمله اصغر فرهادى برنده اين جايزه شده بودند.
در  گزارش  اسكرين ديلى  خالصه داستان هاى 
اين پروژه ها آمده است كه در مورد سناريو جعفر 

پناهى، چنين نوشته شده است: 
فيلمنامه «گل» مربوط به بحران در يك جامعه ايران 
است كه بايد فكرى به حال آدم هاى فلج بكند. در اين 
جا داستان يك پدرى روايت مى شود كه بايد پسر 
مفلوج خود را به قتل برساند تا آرامش را به خانواده 
اش بازگرداند. اين درام درناك از يك واقعه حقيقى 
الهام گرفته است. گفته مى شود قرار است پناه پناهى 

پسر جعفر پناهى  اين فيلم را جلوى دوربين ببرد.
بر اساس شنيده ها فيلمنامه «گل» قرار است در 

آينده نزديك ساخته شود.

پناه پناهي فيلمنامه پدرش را كارگرداني مي كند

پناهى با «گل»  جايزه 25000 دالرى آسيا پاسفيك را برد فرهاد توحيدي:
 تاريخ برگزاري مجمع عمومي 

خانه سينما به زودي اعالم مي شود
تصميم گيرى  سينما  خانه  مديره  هيأت  رئيس 
و  تشكل  اين  آينده  عمومى  مجمع  درباره 
فيلم هاى  هفتگى  نمايش  براى  برنامه ريزى 
ايرانى در آلمان را از مباحث جلسه اخير هيأت 

مديره خانه سينما برشمرد.
فرهاد توحيدى در گفت وگو با ايسنا، درباره موارد 
مطرح شده در جلسه 24 آذر ماه اين تشكل توضيح 
درباره  اوليه  بررسى هاى  و  بحث  جلسه  اين  در  داد: 
سينما  خانه  آينده  عمومى  مجمع  برگزارى  تاريخ 
اما  مى شود  اعالم  بعدا  آن  جزئيات  كه  شد  مطرح 
احتماال اين مجمع بعد از جشنواره فيلم فجر برگزار 

خواهد شد.
هيات  انتخاب  منظور  به  مجمع  اين  او؛  گفته  به 

مديره جديد خانه سينما برگزار مى شود.
مطرح  موارد  ديگر  به  اشاره  با  همچنين  توحيدى 
شده در جلسه اخير خانه سينما توضيح داد: در اين 
جلسه درباره اكران هفتگى فيلم هاى ايرانى در آلمان 

مباحثى مطرح شد.
اكران  دنبال  به  داد:  ادامه  فيلمنامه نويس  اين 
فيلم هاى ايرانى در آلمان كه خرداد و آذرماه امسال در 
قالب هفته نمايش فيلم هاى ايرانى برگزار شد، تجربه 
خوبى به منظور ارزيابى مخاطبان و نحوه استقبال و 
و  آمد  بدست  ايرانى  فيلم هاى  با  آن ها  گيرى   ارتباط  
خانه سينما تصميم دارد اگر همه برنامه ها به خوبى 
پيش برود، از سال آينده نمايش فيلم هاى ايرانى را 
در آلمان به صورت هفتگى در چهار شهر برپا كند تا 
تماشاى فيلم هاى ايرانى در روز معينى از هفته به يك 

عادت تبديل شود.
توحيدى اضافه كرد: بزودى درباره چگونگى انتخاب 
فيلم ها و درآمد ناشى از نمايش آن ها كه طبيعتا به 
صاحبان فيلم تعلق خواهد گرفت، به شكل روشن ترى 

تصميم گيرى مى كنيم.
به گفته رئيس هيأت مديره خانه سينما؛ قرار است 
فيلم هاى سينمايى ايران در كنار فيلم هاى مستند و 
كوتاه ايرانى در آلمان به نمايش دربيايد، ضمن اينكه 
هيأت مديره خانه سينما اميدوار است اين برنامه را 

در آينده در كشورهاى ديگر نيز دنبال كند.
او همچنين اظهار اميدوارى كرد ديگر دستگاه هاى 
رسان  كمك  زمينه  اين  در  مى توانند  كه  اجرايى 
يارى  برنامه  اين  اجراى  براى  را  سينما  خانه  باشند، 
دهند و با اين شيوه به معرفى هر چه بيشتر سينماى 
ايران در خارج از كشور و گرفتن سهم مناسب اكران 

فيلم هاى ايرانى در عرصه بين المللى كمك كنند.
براى  برنامه ها  اين  گفت:  پايان  در  توحيدى  فرهاد 
دوره  كه  جايى  تا  و  است  شده  طراحى   94 سال 
بدهد،  اجازه  فعلى  مديره  هيأت  عنوان  به  ما  خدمت 
اجرايى شدن آنها را دنبال مى كنيم و پس از آن امور 

را به هيأت مديره آينده خواهيم سپرد.

 پوراحمد: 
برخي سايت ها 

حرف هايم را تحريف كرده اند 
بازتاب هاى  برخى  به  نسب  پوراحمد  كيومرث 
نحوه  و  اخير  روز  چند  در  سخنانش  نادرست 

انتشار فيلم «پنجاه قدم آخر» سخن گفت.
اين كارگردان سينما در گفت وگويى با ايسنا در پاسخ 
به اينكه چرا نسخه عرضه شده در شبكه نمايش خانگى 
از فيلم «پنجاه قدم آخر» با عكسى منتشر شده است 
بعد  گفت:  ندارد؟  وجود  فيلم  در  مربوط،  سكانس  كه 
از جشنواره و قبل از اكران عمومى 13 دقيقه از فيلم 
حذف شد، در حاليكه آن صحنه ها نه اهانتى به كسى 
داشت  مشكلى  صحنه ها  آن  با  ارشاد  وزارت  نه  و  بود 
ولى گفتند، منطقى نيست. در همان مقطع اكران فيلم 
گفتم اجازه بدهيد منطقش را مردم تشخيص بدهند اما 
اين امكان فراهم نشد. به گمانم ، شايد ماجراهايى پشت 
پرده وجود داشت و دارد كه سر فيلم «پنجاه قدم آخر» 
خراب  شد. پوراحمد درباره عكسى كه بر روى سى دى 
فيلم «پنجاه قدم آخر» آمده است و در فيلم اين صحنه 
وجود ندارد نيز تصريح كرد: در همان زمان اكران فيلم 
هم، اين تصوير را بر روى بنرهاى تيليغاتى فيلم زدند 
همان  من  است.  شليك  حال  در  حميديان  بابك  كه 
زمان به پخش كننده گفتم كه اين كار پسنديده نيست. 
تبليغات  در  آن  عكس  و  شده  حذف  سكانسى  وقتى 
فيلم يا روى جلد سى دى فيلم قرار بگيرد، به هرحال 
تماشاگرى كه حواسش جمع باشد، احساس مى كند از 
او سوء استفاده شده اما متاسفانه گوش شنوايى وجود 
نداشت. اين كارگردان در پاسخ به اينكه چرا در زمان 
اكران عمومى فيلم «پنجاه قدم آخر» سكوت كرديد، 
كه  مى رسيد  نظر  به  كنم.  سكوت  دادم  ترجيح  گفت: 
فيلم  با  مشكلى  ارشاد  وزارت  و  مقدس  دفاع  انجمن 
همراهى  هم  خيلى  انجمن  مسئوالن  برعكس  ندارند. 
بود.  پرده  پشت  ماجراهاى  همان  احتماال  ولى  كردند 
تاكيد مى كنم شايد. من كه خبر ندارم ماجراى پشت 
كسى  چه  پنبه  مى خواهد  كسى  چه  و  چيست  پرده 
گذشته  روز  چند  طى  كه  پوراحمد  كيومرث  بزند.  را 
بخش  در  است  داشته  سخنرانى  كرمان  دانشگاه  در 
ديگرى از گفت وگويش با ايسنا نسبت به نحوه بازتاب 
صحبت هايش گفت: ُرك گويى يكى از ويژگى هاى من 
است، كه در اين جامعه ظاهرا رك گويى ناپسند است. 
برخى انگار منتظر يك بهانه اند كه متاسفانه حرف هاى 
من يكى از آن بهانه ها شد. از طرف ديگر دوستانى هم 
هستند كه انگار منتظرند ببينند امثال من چه مى گوييم 
و بالفاصله حاشيه هاى بزرگ تر از اصل درست كنند. وى 
برخى   در  من  قول  از  صحبت هايى  اخيرا  كرد:  تصريح 
شده.  جا  جابه  يا  شده  غليظ  يا  كه  شده  نقل  سايت ها 
مثال من اگر احمق را در مورد خودم گفته ام احمق را 
در جاى ديگرى مى گذارند كه مطلب را غليظ تر كنند. 
دولت  سينمايى  معاونت  درباره ى  من  كه  حرفهايى  يا 
صدا وسيما.  از  انتقاد  عنوان  به  آورده اند  را  گفتم  قبل 
من در دوره آقاى ضرغامى يك سريال براى تلويزيون 
ساخته ام، چهار تله  فيلم ساخته ام و فيلم «اتوبوس شب» 
را كه كلى برايم امتياز آورده. من با آن دسته از مديران 
تلويزيون كه كار كرده ام رابطه خوبى داشته ام و هنوز هم 
دارم. يا با مديران سروش اصال رابطه اى كامال دوستانه 
داريم و حقش نيست كه اگر من درباره يك كارمند جزء 
آن جا چيزى مى گويم اين حرف را بزرگ كنند و تعميم 

بدهند به كل سروش.

پژوهش؛ حلقه مفقوده سينماى ايران!

به  زدن  شالق  درباره  سينما  تهيه كنندگان  از  يكى  اخير  گفته هاى 
سينماگران در دهه 60 در  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تكان دهنده 
فرهنگ  متولى  كه  مجموعه اى  در  اتفاقى  چنين  حقيقت  آيا  اما  بود؛ 
كشور است، رخ داده يا اين تنها يك ادعاست؟ شخصى كه گفته مى شود 
شالق  بهارستان  ساختمان  در  ارشاد  و  فرهنگ  اسبق  وزير  دوران  در 
خورده، مدعى است، اين واقعه تلخ نه تنها حقيقت دارد، بلكه يك هفته 

 طول كشيده است.
كارگردان  و  تهيه كننده  فرح بخش،  حسين  «تابناك»،  گزارش  به 
گفتارهاى  و  مصاحبه ها  كتاب  از  رونمايى  با  همزمان  ايران  سينماى 
ايران،  سينماى  پيشين  مديران  از  سيدمحمدبهشتى  سينمايى 
ادعاى  يك  حاوى  اما   بود؛  عجيب  خود  نوع  در  كه  داشت  گفت و گويى 
پيش از اين نيز بيان شده، ولى هيچ گاه مورد  بزرگ نيز بود كه ظاهراً 

توجه قرار نگرفته است.

هرچند بخشى از عملكرد فرح بخش و به خصوص گفته هايش در چند 
سال اخير مورد تأييد «تابناك» نيست، گفته هاى اخير او درباره فعال 
شدن مديران دهه شصت در نوع خود عجيب  و مشتمل بر ادعايى بود 
كه اگر حقيقت داشته باشد، بسيار متأثركننده است و برخى اظهارنظر ها 
درباره اينكه  دهه شصت، دهه طاليى سينماى ايران بوده را به چالش 
وقايع  از  بسيارى  كه  مى سازد  پررنگ  را  گمانه  اين  اتفاقاً  و  مى كشد 
امروز سينما از جمله عدم اكران فيلم هاى خارجى در ايران، ريشه در 

آن دوران دارد.
دهه  مديران  از  برخى  است: «متأسفانه  گفته  باره  اين  در  فرح بخش 
شصت، آقاى عبداهللا عليخانى را در طبقه باالى حراست وزارت ارشاد 
َفلك كردند!  سند آن موجود است. اين در حالى است كه اين مديران 
مدعى هستند ما در آن زمان به كسى كارى نداشتيم. آنان با كدام حكم 
و به چه جرأتى به دفتر كار يك سينماگر مى ريختند، هم فيلم هايش را 

مى بردند و هم خودش را فلك مى كردند؟! ماه زير ابر  نمى ماند.
آقاى عبداهللا عليخانى هنوز زنده است و مى توانيد از او بپرسيد. اين 
هم بابت اينكه ايشان فيلم خارجى داشت. اصال بابت هر چيزى؟ مگر 
مى شود شما يك نفر را در طبقه باالى ارشاد زندانى كنيد و او را فلك 
كنيد؟ بعد ها كه ايشان شكايت كرد. قوه قضاييه آقايان را تبرئه كرد. 
ضمن اينكه فيلم هاى او را داخل كاميون ريختند و بردند آتش زدند!».

عبداهللا عليخانى در گفت و گو با «تابناك»، اين موضوع را تأييد مى كند 
و وقوعش را به دوران معاونت سينمايى فخرالدين انوار در سال 1363 

ارجاع مى دهد.
هنوز  انقالب،  از  پس  سال  چند  تا  گفت:  زمينه  اين  در  عليخانى 
آن  از  برخى  و  مى شد  پخش  ايران  سينماهاى  در  خارجى  فيلم هاى 
و  انوار  آقاى  بود.  تهيه كنندگان  ديگر  و  بنده  اختيار  در  نيز  فيلم ها 
آن،  با  مطابق  تعيين كردند كه  سال 63  ضرب االجلى  در  همكارانشان 
اما  مى كرديم؛  ارائه  ارشاد  وزارت  به  را  خارجى  فيلم هاى  مدارك  بايد 
زمان الزم براى اين كار بسيار اندك در نظر گرفته شده بود و امكان 

چنين اقدامى در اين زمان كوتاه نبود.
اين تهيه كننده سينما ادامه داد: ما 20، 30 نفر بوديم كه به وزارت 
ارشاد رفتيم و درباره اين مهلت اندك اعتراض كرديم. بعد از اين بود 

در  ارشاد،  و  فرهنگ  وزارت  حراست  وقت  مديركل  دفتر  از  كه  يكباره 
دفتر من ريختند و من را به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد ـ كه يك 
طبقه پايين دفتر وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسالمى بود ـ بردند و براى 
مدت يك هفته حبس كردند. البته تنها من نبودم و اشخاص ديگرى 

را هم گرفتند.
او درباره وقايعى كه در اين يك هفته رخ داد، به تلخى  مى گويد: در 
اين مدت، بنده را جوجه كبابى (يك روش خاص كه فرد را مانند جوجه 
مى بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگريزد) كردند. عالوه بر اين، كف 
پايم شالق مى زدند و مى گفتند، روى موزاييك راه برو تا خونمردگى به 
وجود نيايد. باورم نمى شد كه در وزارت فرهنگ و ارشاد چنين اتفاقى 

براى من مى افتد.
او در پاسخ به اينكه آيا زمان دستگيرى حكم قضايى داشتند، گفت: تا 
آنجا كه مى دانم، وزارت ارشاد مسئوليت براى دستگيرى ندارد و وزارت 
ارشاد هم جايى براى بازداشت نيست؛ اما در هر حال من حكمى نديدم 
و به هر حال در آن سال ها حراست آنجا اسلحه داشت و با بى سيم و 
كالشينكف آمده بودند و طبيعتاً من مجبور بودم، همراهشان به حراست 

وزارت فرهنگ و ارشاد بروم.
چون  بله،  گفت:  شد ،  قضايى  موضوع  آيا  اينكه  درباره  عليخانى 
ماجرا  مى شوم،  ماجرا  پيگير  من  افتاده،  كه  اتفاقى  اين  با  مى دانستند 
را قضايى كردند و تا دو سال بعد از آن، به دادگاه مى رفتيم و بعد در   
كرديد  اشتباه  بگوييد  و  بنويسيد  نامه  گفتند  يك  ما  به  سال ها  همان 
و فيلم ها مبتدل بوده، و اال زندان مى رويد كه ما هم به واسطه جو آن 
اين  با  شديم.  تبرئه  قضايى  مراحل  در  در   نهايت  ولى  نوشتيم،  دوران 
قضايى  پيگيرى  جرأت  ديگر  كه  بودند  گرفته  زهرچشمى  چنان  حال، 

نداشتيم.
قبل از اين  عليخانى تأكيد كرد: ليست فيلم ها موجود است و اتفاقاً 
چنين ماجرايى براى ما به وجود بياورند، تلويزيون پس از انقالب، خيلى 
از اين فيلم ها را از بنده خريده بود و تا آن زمان پخش مى كردند كه 
در اين زمينه به فيلم هاى «بيدار باش»، «نبرد العلمين» و «رنجر ها» 
مى توانم اشاره كنم. به همين دليل، اين ادعا كه ما خودمان به واسطه 

آنچه بر ما رفته بود، امضايش كرديم، فاقد صحت بود.

ماجراى شالق خوردن يك سينماگر در وزارت فرهنگ و ارشاد؛
عبداهللا عليخانى: براى فيلم هاى خارجى يك هفته حبسم كردند و شالق زدند!
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خبر خبر

 دوست گرامى
جناب آقاى شادمهر راستين

با نهايت تأسف، در گذشت پدر گراميتان را تسليت عرض 
مى نمايم و از درگاه خداوند رحمان و رحيم براى آن بزرگوار رحمت واسعه 

و براى جنابعالى و خانواده محترمتان صبر و شكيبائى مسئلت دارم.

سيد مسعود صفوى

 جناب آقاى يدا... شهيدى

با تأسف فوت همسر گراميتان 
را تسليت مى گويم.

محمد على داورى

 آقايان داريوش ارجمند 
برزو ارجمند و امير يل ارجمند

درگذشت هنرمند گرامى مرحوم انوشيروان ارجمند 
را به شما و جامعه هنرى صميمانه تسليت عرض مى نمائيم.

ما را در غم خود شريك بدانيد.
(موسسه فرهنگى هنرى شهيد آوينى)

به نظرم در «دنيا» پشت آن ظاهر متكى به نفس و قوى كه 
بازى كرديد ظرافت و شكنندگى وجود داشت. چقدر خودتان در 
اين  چقدر  و  موثريد  هايتان  نقش  در  مفاهيم  اين  به  دادن  شكل 

اتفاق تصادفى است؟
است  قرار  كه  مورد شخصيتى  در  متن  خواندن  از  بعد  هميشه  من  ـ 
به  و  كنم  مى  صحبت  كارگردان  و  نويسنده  با  داستان  كل  و  كنم  ايفا 
يك جمع بندى نهايى مى رسم. برايم هم فيلم هاى طنز و جدى هيچ 
تفاوتى با هم ندارند. اتفاقا بعضى از فيلم هاى طنز از بخشى از فيلم هاى 
جدى ما بسيار مهم تر است. چون گاهى اگر پيام مهم را در قالب جدى 
به مخاطب ارائه دهى هيچكس جذب نمى شود و بايد حرف را به طنز 

بگويى كه ببينند و بشنوند.
به نوعى در اين فيلم ها مراقب تصويرتان در ذهن مخاطب 

هم نبوديد.
ـ نه نبودم، به هر حال اگر نقش مثبت بازى كنيم تاثير مثبت در ذهن 
مخاطب مى گذاريم و اگر نقش منفى بازى كنيم تاثير منفى. بسيارى از 
افراد جامعه ما هنوز به اين درجه نرسيده اند كه شخصيت واقعى بازيگر 
را از نقش اش تفكيك كنند. نمى دانم يا بايد نقش هاى خيلى متنوع 
بازى كرد كه شائبه پيش نيايد يا پس از هر بازى به تفصيل در مورد آن 
صحبت كرد. قبول دارم كه وقتى 10 نقش منفى پشت هم بازى مى كنى 
نبايد انتظار داشته باشى كه مردم در موردت مثبت فكر كنم. يك بار به 
شوخى گفتم انقدر نقش مرد 2 زنه را بازى مى كنم تا مردها دست از اين 
كار زشت شان بردارند. هر وقت دست برداشتند من هم ديگر بازى نمى 
كنم. متاسفانه اين مشكل در جامعه ما بسيار عميق شده. فيلم هايى مثل 
«آنچه مردان  درباره زنان نمى دانند» هشدارى است به مرد و زن ايرانى 
كه هر دو حواسشان به هم و به زندگى شان باشد و خوشبختانه با اينكه 

تازه اكران شده مردم استقبال خوبى هم از آن بعمل آورند.
پيش آمده كه از بازى در فيلمى پشيمان شده باشيد؟ فيلم 

هايى مثل «قالده هاى طال» و «پايان نامه» ...
ـ پيش آمده كه نقش هاى كوتاه را در فيلم هايى به خاطر اجبار يا 
رودربايستى با تهيه كننده و كارگردان قبول كنم، اما هيچ وقت در مورد 
آقاى  با  فيلم  اين  ساخت  با  ارتباط  در  را  دولت  سياست  نامه»  «پايان 
موضوع  چنين  با  فيلمى  چنين  ساخت  اساسٌا  پسندم.  نمى  كالهدارى 
مهمى را قبول دارم، اما نه به دست كسى كه در اين زمينه اطالعاتى به 
اندازه كافى ندارد. نه اينكه بگويم كالهدارى بد است يا خوب. او از بچه 
هاى همين سينماست، اما اجبار او به ساخت فيلمى فراتر از ذهن اش 
اساسٌا اشتباه است. قطعا اگر او راجع به آن قضايا جهان بينى داشت و 
ساخت نگاه ديگران  اما  ايرادى نداشت  اساس كار مى كرد هيچ  بر آن 
اشكال دارد. من در آن فيلم در 2 پالن آنهم به خاطر حرمت به ديگر 
بازيگران پروژه بازى كردم. حتى راجع به دستمزدم هم صحبت نكردم 
و بعد از 2 سال خودشان پول ام را دادند. مى خواهم بگويم دغدغه من 
در آنجا دغدغه مالى نبود و من از بازى در آن فيلم خوشحال نيستم، 
اما چون احساس كردم آن گروه به من نياز دارد آنجا حاضر شدم. ضمن 
اينكه رودر بايستى، توصيه ها و ... هم باعث مى شود كارهايى على رغم 

ميل مان انجام دهيم.
فكر نمى كنيد اينكه على رغم ميل تان بعضى كارها را انجام 

داديد تبعات جبران ناپذيرى برايتان به همراه داشت؟

ـ چرا، اما كسى كه مى خواهد در مورد ما نظر دهد اول بايد در جايگاه 
ما قرار بگيرد. نمى توان همينطور در مورد آدم ها نظر داد و قضاوت شان 
كرد. من به عنوان بازيگر به خوبى مى دانم كه ممكن است كسى نقشى 
را بپذيرد و بعد در انتها حاصل فيلم آنجور نشود كه فكر كرده. ممكن 
است يك بازيگر در 4 فيلم از 100 فيلمى كه در عمرش كار كرده اشتباه 
قضاوت  هنرمند  يك  مورد  در  اشتباه  فيلم   4 آن  اساس  بر  نبايد  كند. 
كرد. بايد پاى صحبت و درد دل او هم نشست. مى گويند كفش او را 
بپوش بعد راه رفتن اش را قضاوت كن. به قول معروف گاه زخمى كه 
به پا داشته ام زير و بم هاى زمين را به من آموخته است. ممكن است 
يكى با پاى زخمى بد راه رود و ديگرى از دور بگويد چرا كج راه مى 
رود. متاسفانه در جامعه كنونى به دليل گسترش فضاهاى مجازى زود 
در مورد ديگران قضاوت مى شود. قضاوت هايى كه كوچكترين تحقيقى 
تهمت  و  بدگويى  باعث  كه  است  مناسباتى  چنين  نيست.  موردش  در 

چه  هاى  فحاشى  اين  كرديد.  مالحظه  اخيرا  كه  شود  مى  بازيگرانى  به 
معنايى دارد؟ جز جوسازى هاى فضاهاى مجازى از كجا ناشى مى شود؟

زمانى گفته مى شد شريفى نيا باند دارد و براى پروژه ها از 
اعضاى باند خودش استفاده مى كند درست است؟

ـ اصال بحث باند نيست. هميشه گفتم كارهاى هنرى غير از نقاشى، 
خطاطى و ... كه به شكل انفرادى انجام مى شود، نياز به يك گروه دارد. 
مثال شكل گيرى يك موسيقى نياز به گروهى هماهنگ دارد. اگر كسى 
در گروه يك ساز ناكوك بزند كار درست در نمى آيد. در تئاتر و سينما 
هم به همين شكل است. يعنى كارگردان با فالن طراح صحنه، گريمور 
و ... راحت تر است و تركيب يكسرى آدم ها ماحصل خوبى را به دست 
بند  و  باند  اش  نام  همگون  هاى  آدم  دادن  قرار  هم  كنار  در  آورد.  مى 
بازى نيست. نام اش مديريت و درايت براى نتيجه بهتر كار است. مسلما 
يكسرى از بازيگران مورد توجه بيشترى قرار دارند و اكثر سرمايه گذاران 
دوست دارند آنها در كارهايشان كا ركنند. اين ديگر دست من نبوده و 
نيست. ضمنا من چه كسى را به سينما معرفى كردم كه بد بوده؟ ليال 
حاتمى را براى بازى در فيلم «ليال» انتخاب كردم كه جايزه اش را گرفت. 
على مصفا براى بازى در «پرى» جايزه گرفت. خسرو شكيبايى را براى باز 
در «ساالد فصل» انتخاب كردم كه جايزه اش را گرفت. بهرام رادان براى 
«سنتورى» جايزه گرفت و ... . مگر متر و معيار ما براى بهترين ها جايزه 

نيست؟ خب كسانيكه من معرفى كردم كه اكثرشان جايزه گرفتند. كدام 
باند؟ سريال «كيف انگليسى» و سريال «كاله پهلوى» تعدا زيادى بازيگر 
دارند كه با هم يكى نيستند. بله ممكن است من با 10 درصد بازيگران 
سينما كار نكرده باشم كه يا موقعيت شان به نقش هايى كه من كار مى 
كردم نمى خورده يا اخالق و رفتارشان با گروه كارى ما سنخيت نداشته. 
اينكه ناراحتى ندارد. من كسانى كه حس مى كنم در جايگاهشان درست 
هستند را انتخاب مى كنم. مثال ويشكا آسايش را براى سريال «امام على 
(ع)» انتخاب كردم. مگر بد بود؟ فرهاد اصالنى در تئاتر «گرگ و ميش» با 
ما كار مى كرد، ايشان را براى نقش يزيد به داود مير باقرى معرفى كردم 
و تا به امروز هم همچنان در كارهاى مختلف با هم كار مى كنند. مگر 
بد انتخاب كردم؟ همينطور حسن پورشيرازى را براى «مهمان مامان» و 
پارسا پيروزفر را براى «پرى» و «نقاب» معرفى كردم. بد بودند؟ حسن 
پور شيرازى كه كانديداى بهترين بازيگر براى «مهمان مامان» شد. حاال 
اگر اين نام اش باند باشد بسيار خوشحالم كه در اين باند كسانى انتخاب 
شده اند كه هرگاه در جايگاهشان قرار مى گيرند صاحب بهترين جوايز 

مى شوند.
هنوز هم اين كار را انجام مى دهيد؟

با  بگوييم  خواهم  مى  اما  دهم،  مى  انجام  را  كار  اين  هم  هنوز  بله.  ـ 
اخالق ناشايست و غير حرفه اى از هيچ راهى نمى توان سوپراستار شد. 
كسانيكه در عالم سينما برجسته مى شوند حتما جوانب كار را رعايت 
مى كنند. با پول و پارتى نمى توان استار شد. بايد مطالعه داشت، اخالق 

حرفه اى را رعايت كرد و متخصص بود.
نقش ايده آلى در ذهن داريد كه منتظريد در آينده به شما 

پيشنهاد شود؟
ـ خيلى نقش ها بوده كه دوست داشتم بازى كنم. مثال نقش آقاى 
پرويز پرستويى در «مارمولك». اين نقش در ابتدا به من پيشنهاد شد، 
اما چون كار عقب افتاد سر كار ديگرى رفتم و نتوانستم آن را بازى كنم. 
بعدا  من  اما  كردند،  بازى  خوب  را  روحانى  نقش  بسيار  پرستويى  آقاى 
افسوس خوردم كه چرا نتوانستم آن را بازى كنم. اينكه در يك پوزسيون 
باشى و نمايش ديگرى از خودت بدهى نقش بسيار قشنگى است. كه هر 

بازيگرى را قلقلك مى دهد.
االن چه مى كنيد؟

ـ االن كه فيلم «آنچه مردان درباره زنان نمى دانند» را روى پرده دارم 
كه اميدوارم به فروش چند ميلياردى برسد. براى تلويزيون هم مشغول 
تهيه يكسرى فيلم كوتاه 15 دقيقه اى هستم كه كارگردانى هر فيلم را 1 
كارگردان خوب سينما بر عهده دارد. در حال حاضر هم حدود 15 فيلم 
از اين مجموعه را با عليرضا امينى، كاظم راست گفتار، مريال زارعى، تينا 
پاكروان، فلورا سام، تورج منصورى و... ساختيم. در كل االن بيشتر وقتم 
سال  چند  در  كنم.  مى  تلويزيون  و  سينما  براى  تهيه كنندگى  صرف  را 
اخير 3 فيلم «قصه عشق پدرم» ( داستانى است در ارج نهادن به مقام 
پدر)، «بلوك 9 خروجى 2» (داستانى است هشدار دهنده در مورد طالق) 
و «نگران نباش سارا» (داستانى اجتماعى كه در جشنواره هاى خارجى 

درخشيده) را تهيه كردم.
اگر از دور به محمدرضا شريفى نيا نگاه كنيد، فكر مى كنيد 

االن آن جايى كه بايد باشيد هستيد؟
ـ  بله كامال. خوشبختانه خصلت جستجوگرى هنوز در من زنده است. 

نكته
 پيش آمده كه نقش هاى كوتاه را در فيلم هايى به 

خاطر اجبار يا رودربايستى با تهيه كننده و كارگردان 
قبول كنم، اما هيچ وقت در مورد «پايان نامه» 

سياست دولت را در ارتباط با ساخت اين فيلم با 
آقاى كالهدارى نمى پسندم

گفت وگو با محمد رضا شريفي نيا(بخش پايانى)

سياست دولت احمدي نژاد سياست دولت احمدي نژاد 
در ساخت «پايان نامه» در ساخت «پايان نامه» 

اشتباه بوداشتباه بود

گروه سينماي ايران- ساناز قنبري: محمدرضا شريفي نيا در بخش دوم اين گفت و 
گو حرف هاي جالبي زده است. حرف هايي كه طي چهار سال گذشته اين بازيگر هيچ گاه 
بر زبان نياورده بود. او در اين مصاحبه از ساخت فيلم سياسي مثل «پايان نامه» انتقاد كرده 

است.  زده  جالبي  هاي  حرف  ديگر  حواشي  برخي  و  فيلم  اين  در  حضورش  نحوه  درباره  و 
حرف هايي كه البته شنيدني تر بود و مفصل تر اما به داليلي در اين مصاحبه منتشر نشد. 

خواندن بخش پاياني حرف هاي شريفي نيا خالي از لطف نيست. 

 قدردانى از نويسندگان مقاالت برگزيده 
نخستين همايش علمى سينماى مقاومت

مقاالت برگزيده نخستين همايش علمى سينماى 
مقاومت مشخص شدند.

با  مقاومت  فيلم  المللى  بين  جشنواره  عمومى  روابط 
مقاله   39 بين  از  برتر  مقاله  سه  افزود:  خبر  اين  اعالم 
سينماى  علمى  همايش  نخستين  در  شده  پذيرفته 
داوران  هيات  توسط  مقاالت  اين  شد.  انتخاب  مقاومت 
حسنايى،  دكترمحمدرضا  آقايان:  از  متشكل  همايش 
و  كالنترى  دكترعبدالحسين  دهقانپور،  دكترحميد 

دكترشهاب اسفنديارى انتخاب شده است.
اين  به  آن  نويسندگان  و  برگزيده  مقاالت  عناوين 
اقتباس  سازوكار  مقايسه اى  بررسى  است:  ترتيب 
تجارى  انيميشن  و  ايران  انيميشن  سينماى  در  كارآمد 
پايدارى  ادبيات  و  ملى  حماسه  بنياد  بر  متحده  اياالت 
الله  و  انيميشن)  ارشد  مقدم(كارشناس  ناصر  نوشته 

مقدم(كارشناس نقاشى)
ساختار روايى در سينماى مقاومت: زبان، زيباشناسى و 
بالغت نوشته آقايان آرين طاهرى (دانشجوى كارشناسى 
كارشناسى  طاهرى (دانشجوى  آرش  و  ارتباطات)  ارشد 

ارشد ارتباطات)
آقاى  نوشته  فلسطين  سينماى  در  مكان  و  زمان 

وحيداله موسوى (دانشجوي دكتري پژوهش هنر)
نخستين  برتر  مقاالت  است:  آمده  گزارش  اين  در 
همايش علمى سينماى مقاومت طى مراسمى با حضور 
محمد خزاعى دبيرجشنواره بين المللى فيلم مقاومت – 
جشنواره  برگزارى  شوراى  اعضاى  از  تعدادى  و  داوران 

مقاومت تقدير شدند.
 دبير جشنواره بين المللى فيلم مقاومت در اين مراسم 
طى سخنانى با بيان اينكه پژوهش از اساسى ترين نيازها 
و زيربناى توسعه سينما به خصوص بحث سينماى دفاع 
مقدس است افزود: امروز در همه كشورهاى جهان براى 
دستيابى به اهداف و آرمانها و طرح ديدگاه هاى جديد 
و  پژوهش  از  تنها  جديد  هاى  سوژه  به  رسيدن  و  نو  و 
جستجو سود مى برند و در كشورهاى توسعه يافته اين 

مهم يك سرمايه گذارى استراتژيك است. 
به  رسيدن  و  سينما  جانبه  همه  توسعه  وى  گفته  به 
افق هاى پيش بينى شده تنها در سايه تقويت نهادهاى 

پژوهشى و پژوهشگران مى باشد. 
دبير جشنواره بين المللى فيلم مقاومت با بيان اينكه 
تحقيق درباره آينده فرهنگ و هنر بخصوص سينما از 
خاطرنشان  است  جديد  نيازهاى پژوهش  ترين  اساسى 
بدون  تواند  نمى  هنرى  فرهنگى  برنامه  هيچ  ساخت: 
داشتن تصورى درست از آينده طراحى شود. به طورى 
كه داشتن تصوير يا تصويرهاى ممكن از آينده فرهنگ 
و  نمايد  مى  ناپذير  اجتناب  ها  پژوهش  شروع  براى 
حال  و  فرهنگ  آينده  ديگر،  سوى  از  حال  عين  در 
سينما مسأله همه خانواده بزرگ سينماست. به اعتقاد 
تأثيرگذارى،  سينما،  سينمايى-  و  فرهنگى  مدير  اين 
جذب  مطلوب،  تاثيرگذارى  فرهنگى،  ديپلماسى 
ما  سينماى  مهم  مباحث  از  فناورى  توسعه  مخاطب، 
محسوب مى شود و بررسى آينده فرهنگ و حال سينما 
به خصوص سينماى دفاع مقدس مى تواند سرآغاز بحث 
و  فكرى  جبهه  كرد:  تصريح  خزاعى  باشد.  پژوهشگران 
پژوهش  در  را  خود  حركت  مبناى  بايد  انقالب  هنرى 
درست انتخاب كند و الزم است براى همه كشورهاى 
مظلوم و همسايه و هم انديشه خوراك فرهنگى ايجاد 
كنيم و اين وظيفه همه هنرمندان انقالب است.  دبير 
جشنواره فيلم مقاومت عنوان كرد: پژوهش در مسائل 
واكنشى  موضع  در  هميشه  ما  شود  مى  باعث  فرهنگى 
كنش  كافى  اطالعات  و  درست  درك  با  بلكه  نباشيم. 
غافلگير  را  دنيا  بتوانيم  تا  باشيم  داشته  را  الزم  هاى 
و  مقاومت  سينماى  كه  است  باور  اين  بر  كنيم.وى 
است  ستيز  ظلم  و  خواه  عدالت  سينماى  مقدس  دفاع 
و جزو نيازهاى امروز دنياست و خيلى مهم نيست كه 
بدانيم آنها با چه ابزارى جنگيدند و كجا و چگونه بلكه 
هدف، معنا و آرمان و احساس آنها مهم است كه بايد 
سارى  و  جارى  مقدس  دفاع  موضوع  با  هايى  فيلم  در 
باشد تا فضاى آن روزگار تصوير شود. وى با تأكيد بر 
فرهنگى  هاى  مولفه  كردن  نهادينه  براى  كه  نكته  اين 
شود  انجام  جدى  پژوهش  بايد  مقدس  دفاع  سينماى 
گنجينه  به  جدى  توجه  نشويم-  روزمرگى  گرفتار  تا 
پويايى  به  كه  را  مقدس  دفاع  و  مقاومت  عظيم  هاى 
خواند  ضرورى  اقدام ها  جمله  از  كند  مى  كمك  ملت 
و اضافه كرد:اگر پژوهش نباشد سينماى مقاومت بايد 
نگران فرهنگ اصيل و ناب باشد كه در سالها در ميان 
خودباختگى  ها،  كارى  ندانم  ها،  غفلت  باطل  چرخه 
ها، عافيت طلبى ها، و دنيا گرايى ها تا مرز فراموشى 

پيش رفته است. 

شفيع آقا محمديان: «ملك سليمان» را 
در تونس هم نتوانستيم نشان دهيم!

با  روايت  سينما  نشست  هشتمين  و  بيست 
برگزار  شكسته»  دوربين  «پنج  مستند  نمايش 

شد. 
عماد  نام  به  فلسطينى  يك  توسط  كه  مستند  اين 
مربوط  وقايع  از  گزارشى  است  شده  ساخته  برنادت 
به يك بازه زمانى پنج ساله در فلسطين اشغالى ارائه 
كشاورزى  برنادت  عماد  فارس،  گزارش  به  مى دهد. 
فلسطينى است كه با استفاده از دوربينهاى شخصى 
كرانه  درگيريهاى  از  تصاوير  سرى  يك  ضبط  به  اش 
باخترى پرداخته و سپس اين تصاوير را با يك تدوين 

حرفه اى به اثرى مستند بدل كرده است.
در نشست گپ و گفت اين مستند عالوه بر رسول 
شادمانى مجرى نشست، عباس كريمى منتقد و شفيع 
ابتداى  در  داشتند.  حضور  هم  سينماگر  آقامحمديان 
نشست شادمانى قبل از هر چيز درباره مراسم رونمايى 
از انيميشنى به نام «فرزندان آفتاب» خبر داد كه سه 
شنبه همين هفته برگزار خواهد شد. اين مستند 114 
قسمتى با موضوع انقالب و دفاع مقدس ساخته شده 
ايرانى- زندگى  سبك  گر  ترويج  خود  محتواى  در  و 
اسالمى است. شادمانى بعد از اين اعالم خبر به ذكر 
شكسته»  دوربين  «پنج  مستند  درباره  توضيحاتى 
پرداخت و سپس از شفيع آقامحمديان خواست درباره 
بزند.  حرف  مستند  اين  توليد  جوششى  هاى  وجهه 
آقامحمديان با بيان اينكه كارهايى كه برآمده از دل 
هستند بر دل هم مى نشينند گفت: مستندهايى كه 
توليد آنها زمينه جوششى دارد طبيعى است كه خيلى 
سريع مورد توجه مخاطبان قرار گيرند. صداوسيماى 
ما بارها و بارها مستندهايى را درباره اوضاع مردمان 
همه  اين  ميان  در  اما  است  كرده  پخش  فلسطين 
مستند كارى كه واقعا برآمده از دل مستندساز باشد 
اند  شده  ساخته  دلى  كه  آثارى  مورد  در  است.  كم 
وى  دارد.  اثر  كه  است  شدن  ديده  توليد،  با  تراز  هم 
همين  جهان  مسلمانان  درصد  چند  واقعا  داد:  ادامه 
فيلم «پنج دوربين...» را مى توانند ببينند؟ اين يك 
جمهورى  اين  فقط  جهان  كل  در  كه  است  واقعيت 
اسالمى است كه پاى اين فيلم ها ايستاده و باعث ديده 
شدن آنها مى شود. آقامحمديان سپس به طرح سوالى 
درباره اين مستند پرداخته و گفت: در كنار ديدن اين 
مستند بايد به اين سوال هم پاسخ دهيم كه چطور يك 
فلسطينى مى تواند درون خاك فلسطين اشغالى و در 
بسازد؟  مستند  هصهيونيستى  رژيم  سربازان  حضور 
دليل آشكار است. صهيونيستها مى خواهند اين طور 
براى  و  هستند  دموكراسى  طرفدار  كه  كنند  تداعى 
همين توليد چنين مستندهايى را تحمل مى كنند. 
از آن طرف آنها بدشان نمى آيد كه حين ساخت اين 
مستندها شرايطى فراهم شود براى ضبط تصاويرى از 
خشونت فلسطينى ها كه نمايش آن ميتواند به نفع 
بحث  ادامه  در  آقامحمديان  باشد.  صهيونيستى  رژيم 
با اشاره به آثارى كه صهيونيست ها براى طبيعى جلوه 
دادن اوضاع در فلسطين آنها را توليد كرده اند بيان 
داشت: فيلمهايى كه صهيونيستها مى سازند مرتبا بر 
اين تاكيد دارند كه درگيريهاى ميان فلسطين و رژيم 
صهيونيستى كامال طبيعى است و فلسطينيها در اين 
درگيرى محق نيستند. اين فيلمها نياز دارد به بررسى 
همه جانبه در كشورهاى اسالمى. آقامحمديان افزود: 
يادم مى آيد كه در زمان حضورم در مركز گسترش 
فرانسوى  يك  به  را  ضدصهيونيستى  فيلمى  سفارش 
داديم و محصول كار هم قابل قبول بود اما حتى به ما 
اجازه عرضه فيلم در بازار فيلم جشنواره كن داده نشد! 
چرا  پرسيد:  آقامحمديان  از  مخاطبى  هنگام  اين  در 
بايد جشنواره اى مانند كن كه سياستهاى دول غرب 
را تئوريزه ميكند فيلمى از محصوالت شما را نمايش 
دهد؟ چرا در همان زمان توليد فيلم به فكر پيدا كردن 
مجالى براى عرضه آن نبوديد و بى گدار به آب زديد؟

آقامحمديان در پاسخ به اين مخاطب گفت: البته كه 
ما نيز با دعوت از كارگردان اثر و برگزارى كنفرانسى 
مطبوعاتى در پاريس و پخش زنده اين كنفرانس از 
براى  كرديم  فراهم  را  شرايطى  اينترنتى  هاى  شبكه 
كمك به اثر. اين مدير سابق افزود: يادم مى آيد در 
آن دوران حتى فيلمى مانند «ملك سليمان» را در 
تونس هم نتوانستيم نشان دهيم چراكه به هر حال 
آنها سالها مستعمره فرانسه بوده اند و اعتقاد داشتند 

كه بخشهايى از فيلم ضدصهيونيست است. 
بجاى  كه  است  اين  راه  بهترين  شرايط  اين  در 
برويم  هايى  ان.جى.اُ  سراغ  به  دولتها  با  هماهنگى 
كه شرايط تماشاى آثار را در بدنه اجتماع فراهم مى 

كنند.

 دوست عزيز
جناب آقاى شادمهر راستين

ما را نيز در غم خود شريك بدانيد.
بانى فيلم

 خانواده محترم ارجمند
در گذشت هنرمند گرامى مرحوم انوشيروان ارجمند را 
به شما و جامعه هنرى صميمانه تسليت عرض مى نماييم.

مسعود جعفرى جوزانى ـ فتح ا... جعفرى جوزانى ـ مهدى حسينى وند 
سحر جعفرى جوزانى ـ احمد رمضان زاده ـ نيما جعفرى جوزانى ـ سعيد 
دليرى ـ رضا جعفرى جوزانى ـ اسماعيل زارعى ـ عباس حقيقى ـ مجتبى 

اصفهانى ـ ماندانا اويسى

سيدامير  تهيه كنندگى  و  دولتخانى  سعيد  كارگردانى  و  نويسندگى  به  زخمى»  «گاو  فيلم  تدوين 
سيدزاده به پايان رسيد.

به گزارش فارس، «گاو زخمى» اولين فيلم بلند سعيد دولتخانى است. دولتخانى درباره اولين ساخته اش گفت: 
ساخت اين فيلم، مهمترين و لذتبخش ترين كارى بود كه در زندگى ام انجام دادم. از عوامل فيلم به ويژه تهيه كننده 
ام، صميمانه سپاسگزارم. فهرست كامل عوامل اين فيلم عبارتند از نويسنده و كارگردان: سعيد دولتخانى،  مجرى 
طرح و مدير توليد: محّمد حسين سّيد زاده، مدير فيلمبردارى: حسنعلى اسدى، تدوين: مسعود دولتخانى، طراح 
چهره پردازى: سودابه خسروى، طراح صحنه و لباس: سعيد دولتخانى، طراحى و تركيب صدا: امير حسين صادقى، 
مدير صدابردارى: ارسالن كيان ارثى، موسيقى: سهند مهديزاده، عكس: على نيك رفتار و على بيات، دستيار اول 
كارگردان و برنامه ريز: آلما سعادتى - منشى صحنه: مرضيه آذرى - مدير تداركات: حامد آذرميان، بازيگران: آرش 
مهاجر، بهار نوحيان، آزيتا الچينى، حميد رضا هدايتى، ليندا كيانى، محّمد امين صاحب زاده، نيكان راست قلم، 

كاظم عليزاده، امير صديقى، سپيدار تارى، امير فرزان... و مهران رجبى، تهيه كننده: سّيد امير سّيد زاده.

 «گاو زخمى» آماده نمايش شد
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خبر سينماى جهان

خبرى  نشست  اولين  ـ  هنر  و  فرهنگ  گروه 
حميد  حضور  با  پژمان  احمد  آهنگسازى  دوساالنه 
رضا ديبازر عضو هيات داوران ، امين هنرمند دبير 
،امير  داوران  هيات  رييس  پژمان  ،احمد  دوساالنه 
هيات  عضو  اسالمى  حسين  ،امير  كامكار  هوشنگ 
سياستگذارى  نماينده  زاده  پرويز  رضا  و  داروان 

سازخانه تهران برگزار شد .
احمد پژمان در ابتدا گفت : سال گذشته حميد 
كار  اين  بانى  اسالمى  اميرحسين  و  ديبازر  رضا 
شدند و اين دو ساالنه را پيشنهاد دادند كه بنده 
موافق نبودم با نام من چنين چيزى برگزار شود، 
نمى  توجه  كسى  ايرانى  و  علمى  موسيقى  به  اما 
علمى  موسيقى  به  شده  تبديل  دانشگاه  و  كند 
داديم  انجام  را  كار  اين  خاطر  همين  به  آوانگارد، 
نوشتن  حال  در  هنر  دانشگاه  هاى  بچه  .اكثر 
قطعه اى هستند تا در اين مسابقه شركت كنند. 
كه  كسانى  ابتدا  .در  دارد  نتيجه  دو  اتفاق  اين 
مى  كار  غربى  كالسيك  موسيقى  و  سمفونيك 
كنند به موسيقى وطنى خود توجه داشته باشند.
كشور ما واقعا از هر جغرافيا موسيقى بى نظيرى 
آهنگسازهاى  از  خيلى  شركت  دوم  دارد.نتيجه 
است  ندارند  خود  آثار  ارائه  براى  راهى  كه  جوان 
.اين عمل فرآيند خوبى براى جشنواره است .بنده 
قصد مطرح كردن خود را ندارم، اما اين ايده كه 
حائز  بسيار  كنيم  استفاده  خود  وطن  موسيقى  از 

اهميت است.
خود  سرزمين  مردم  براى  بايد  :ما  افزود  وى 
موسيقى بيافرينيم كه با آن احساس نزديكى و به 
است  اين  بنده  .خوشحالى  شوند  جلب  آن  سمت 

كه عده اى را به سمت موسيقى ايرانى جذب كنم 
تا  كنيم  پيشرفت  كار  اين  در  آينده  در  .اميدوارم 
اين  به  ندارند  ايران  موسيقى  در  جايى  كسانى 

دوساالنه آمده و خود را نشان دهند .
كه  مطلبى   : گفت  ادامه  در  كامكار  هوشنگ 
جشنواره  به  نسبت  دوساالنه  اين  در  من  براى 
جشنواره  كه  است  اين  است  اهميت  حائز  فجر 
برگزار  مستقل  و  ندارد  ارتباط  نهادى  هيچ  به 
و  ها  جشنواره  همه  پژمان  استاد  .مقام  شود  مى 
داورى هاى ديگر را مى پوشاند و ارجحيت پيدا 
اين  در  من  كه  است  بزرگى  افتخار   . كند  مى 
كنم.جوان  مى  شركت  پژمان  استاد  كنار  داورى 

ها در اين دو ساالنه با عشق و عالقه و بدون هيچ 
گونه كمكى حضور پيدا مى كنند .ما سعى داريم 
هيچ  بدون  و  آزادى  كمال  در  را  شايسته  قطعات 

پيش داورى قضاوت كنيم .
امين هنرمند در ادامه گفت: در سال هاى آينده 
 . شود  مى  استفاده  هم  ديگرى  سازهاى  مسلما 
در هنگام داورى با توجه به اينكه همه متخصص 
قضاوت  خاصى  تسلط  با  مطمئنا  هستند  موسيقى 
خواهند كرد.سال هاى آينده براى سازهاى ايرانى 
توجه   . شود  برگزار  دارد  امكان  دوساالنه  اين  نيز 
موسيقى  آنسامبل  به  و  نيست  غربى  سازهاى  به 
بر  علمى  پايه  به  بايد  اما  داريم،  توجه  ايرانى 

دستاهاى موسيقى ايرانى و ملى خود توجه كرده 
و احترام بگذاريم .

هنرمند در ادامه نشست افزود: اولين اتفاق ايجاد 
براى  كه  اى  نكته  .اما  است  اثر  توليد  براى  انگيزه 
كنسرت  يك  برگزارى  دارد  اهميت  جشنواره  اين 
براى متقاضيان است .در نهايت قرار است اين آثار 

در قالب لوح فشرده منتشر شود.
اركستر  گيرى  شكل  خصوص  در  پژمان  احمد 
سمفونيك ايران اشاره كرد و توضيح داد :در حال 
حاضر مشكل و بهانه اى به اسم بودجه است .حتى 
چشمم آب نمى خورد اركستر سمفونيك تشكسل 
شود .رهبرهاى اركستر سمفونيك افردى خود خواه 
رهبرى  اركستر  در  خواهند  مى  فقط  كه  هستند 

بياموزند .
وى ادامه داد : وقتى به هنر موسيقى توجه  اى 
موسيقى  تا  بكنيم  بايد  كارهايى  ما  خود  نيست 
پيشرفت كند .انتظارى ندارم به وسيله اى انتظارهايم 
سر خورده شوم و آخر جالى وطن كنم .اثر من سال 

هاست كه اجرا نشده و اصال ناراحت نيستم.
احمد پژمان در پايان خاطر نشان كرد : قبل از 
از  كه  بودند  يكى  درجه   هاى  موسيقيدان  انقالب 
موسيقى  در  بازى  شارالتان  و  شدند  مطرح  راديو 
پاپ و ترانه ايرانى نبود، اما شارالن بازى مد شده 
مجازى  فضاى  در  آن  تبليغاتى  وسيله  و  است 
نيست،  علمى  موسيقى  تلفيقى  محياست.موسيقى 
البته مى تواند علمى باشد، اما تا به حال نشنيديم. 
موسيقى يك بازارى دارد ،اما هيچ پايه اى علمى 
بازى  يك  اما  باشد،  خوبى  اثر  دارد  امكان  ندارد. 

كامپيوتر ى است. 

احمد پژمان در نشست خبرى دو ساالنه موسيقى:

شارالتان بازى در موسيقى مد شده است 

گروه فرهنگ و هنر- نشست اعضاى كميسيون هنر و معمارى 
شوراى عالى انقالب فرهنگى با دكتر صادق واعظ زاده؛ عضو شوراى 
پيشرفت  ايرانى  اسالمى  الگوى  مركز  رييس  و  فرهنگى  انقالب  عالى 

برگزار شد.
واعظ زاده عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى در اين نشست گفت: 
تشكيل كميسيون هنر و معمارى با حضور اعضايى كه تخصص هنر 
و ديد راهبردى دارند مايه خوشحالى است و ضرورت دارد كه اسناد، 
مباحث و گزارش هاى حوزه هنر از سوى كميسيون هنر و معمارى و 

متخصصان هنر در شوراى عالى انقالب فرهنگى مطرح شود.
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى افزود: سندهايى كه براى حوزه 
اساس  بر  بايد  شود  مى  نوشته  و  تهيه  هنر  جمله  از  مختلف  هاى 
و  تغيير  آنها  اجراى  با  كه  باشد  عملياتى  و  كلى  روشن،  و  ضرورت 

تحولى ايجاد شود.
انقالب  عالى  شوراى  افزود:در  هنر  اهميت  بر  تاكيد  با  زاده  واعظ 
و  دين  فلسفه،  حوزه  متخصصان  حقوقى  اعضاى  بر  عالوه  فرهنگى 
.. حضور دارند و ضرورت دارد شوراي عالى انقالب فرهنگى به طور 

مستقيم از نظرات و ديدگاه هاي هنرمندان بهره مند شود.
وى گفت: تحول در خود ما هم بايد ايجاد شود كه اين شامل تفكر، 
هنر  با  كه  معنويت  و  شود  مى   ... و  اجتماعى  امور  اقتصاد،  معنويت، 
وارد  بايد  هنر  بنابراين  بخشد.  مى  وحدت  را  متكثر  خود  دارد  پيوند 

زندگى شود و قرار نيست هنر فقط در فضاهاى انتزاعى هنر باشد.
رييس مركز الگوى اسالمى ايرانى پيشرفت توضيح داد: اين مركز 
الگو  است  قرار  بلكه  بپردازد،  برنامه  و  سياستگذارى  به  نيست  قرار 
تعريف كند. اينكه جامعه ما به لحاظ ثبات و ايستايى بايد چه شكلى 

داشته باشد و تحول آن چگونه باشد و چگونه خودآفرينى و خودزايى 
داشته باشد. براى شناخت خود واحد بايد از هر حوزه به آن نگاه شود 
و مشخص باشد در چه شرايطى فرهنگ، اقتصاد و ... در چه اولويتى 

قرار مى گيرد و جايگاه هنر كجاست.
ما بايد در حوزه هاى مختلف يك تصوير منسجم از اين الگو داشته 

باشيم و آن را عملياتى كنيم.
آن  دنبال  پيشرفت  ايرانى  اسالمى  الگوى  در  داد:  ادامه  زده  واعظ 
هستيم كه مباحث نظرى و عملى را جمع كنيم، چون بهترين نظريه 
آن است كه راهنماى عمل باشد. در اين راستا جايگاه هنر بسيار مهم 
است و بايد مشخص شود هنر در تحول جامعه در كجا قرار مى گيرد 

و بايد جايگاه هنر در تحول جامعه مشخص شود.
دكتر محمد حسين ايماني خوشخو رييس كميسيون هنر و معماري 
گفت: فلسفه تشكيل كميسيون هنر و معمارى، خال و نيازى بود كه 
در حوزه هنر در شوراى عالى انقالب فرهنگى وجود داشت و بويژه 
بعد از تعطيل شدن شوراى هنر بخشى از مسووليت ها و امور شوراى 

هنر بر عهده كميسيون هنر و معمارى گذاشته شد.
ايمانى خوشخو افزود: با توجه به تاثيرات فراوان هنر تالش مي شود 
هنر در اسناد باالدستي مورد توجه بيشتر قرار گيرد و كميسيون هنر 
دارند  فرهنگي  و  هنري  هاي  سابقه  كه  اعضايي  حضور  با  معماري  و 
و  خالها  به  فرهنگي  انقالب  عالي  شوراي  جايگاه  از  كند  مي  تالش 

نيازهاي عرصه هنر بپردازد.
رييس كميسيون هنر و معمارى شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: 
هنوز سند مشخصى كه هنر را سياستگذارى كند نداريم. غير از حوزه 
تئاتر كه شوراى عالى انقالب فرهنگى سال ها پيش مصوبه اى داشته 

است جايگاه هنرهاى ديگر در اسناد باالدستى خالى است.
راه  آغاز  در  معمارى  و  هنر  كميسيون  داد:  ادامه  خوشخو  ايمانى 
تالش دارد تا با تدوين اسنادى نهادهاى فرهنگى و هنرى را به هم 

نزديك كند.
زيرا با توجه به مشكالت فراوان عرصه هنر يكى از مشكالت اصلى 
حوزه هنر اين است كه نهادهاى هنرى با هم ارتباط مناسب و وحدت 

رويه ندارند و گاهى فعاليت هاى آنها در تناقض با يكديگر است.
كميسيون  اين  دستاوردهاي  به  گزارشي  ارائه  با  خوشخو  ايماني   
در برابر هنرهاي جديد  اشاره كرد و گفت: توجه به هنرهاي سنتي 
از برنامه هاي كميسيون بود كه مورد بررسي قرار گرفت و منجر به 

دانشگاه ايراني اسالمي استاد محمود فرشچيان شد. 
سند موسيقي كشور نيز تهيه شده كه منتظر ارائه به شوراي عالي 
است و سند معمارى نيز در دست تهيه و تدوين است. جلساتي نيز 
با هنرمندان تئاتر برگزار شده است مبني بر اينكه به استفاده از هنر 

تئاتر در آموزش و پرورش بيشتر توجه شود.
ايماني خوشخو در پايان افزود:اميدواريم كميسيون بتواند به عنوان 
بخشي از نهاد مهم شوراي عالي انقالب فرهنگي كه قرارگاه مركزي 

فرهنگ است در بخش هنر فعاليت كند.
حمايت  با  كرد  اميدوارى  اظهار  معمارى  و  هنر  كميسيون  رييس 
خودش  مهم  جايگاه  در  هنر  فرهنگى  انقالب  عالى  شوراى  اعضاى 
مطرح شود و زمينه اى فراهم شود تا از ظرفيت هاى هنر به خوبى 

استفاده شود.
در اين نشست اعضاى كميسيون هنر و معمارى نظرات و پيشنهادات 

خود را درباره مسايل و حوزه هاى مختلف هنر بيان كردند.

رييس كميسيون هنر و معمارى شوراى عالى انقالب فرهنگى:
هنوز سند مشخصى براى سياستگذارى هنر نداريم

نام  به  تازه اش  آلبوم  در  ديلن  باب 
منتشر   2015 سال  كه  شب»  در  «سايه هايى 
فرانك  كارهاى  بهترين  از  ترانه   10 شود،  مى 

سيناترا را بازخوانى كرده است.
هر  توانستم  مى  هنرآنالين،من  گزارش  به 
صدايى را از آواز او بشنوم؛ صداى كائنات، صداى 
مرگ، همه چيز... اين جمله اى است كه باب ديلن 
در توصيف خواننده محبوبش فرانك سيناترا گفته 

است.
اعالم  امريكايى  ساله   73 خواننده  ديلن  باب 
كرده است تازه ترين آلبوم خود به نام «سايه هايى 
به  را   (Shadows in the Night) شب»  در 
سيناترا  فرانك  ترانه هايى  بازخوانى  به  كامل  طور 
اختصاص داده است. اين آلبوم كه سى و ششمين 
آهنگ   10 شامل  است  ديلن  استوديويى  آلبوم 
معروف سيناترا است كه در فوريه 2015 از طرف 

شركت كلمبيا ركوردز منتشر خواهد شد.
اين آلبوم نخستين كارى است كه بعد از سه سال 
او  از  كه  آلبومى  آخرين  شود.  مى  منتشر  ديلن  از 
منتشر شده «Tempest» نام دارد كه سال 2012 
به بازار آمد و 125 ميليون نسخه در سراسر جهان 

از آن به فروش رفت.
ديلن درخصوص اين آلبوم مى گويد: مدت ها بود 
در فكر ساخت اين آلبوم بودم، اما شهامت شروع كار 
و انجام تنظيمات پيچيده الزم و آماده سازى و پااليش 
بچه هاى  نداشتم.  را  نفرى  اركستر 5  يك  براى  آنها 
ضبط  و  اجرا  ساده  خيلى  را  آهنگ ها  اين  اركستر 
كردند، بدون اينكه از هدفون يا اتاقك خوانندگى يا 

وسايل مكانيكى استوديويى استفاده كنند.
بازخوانى  كار  اين  من  نظر  به  افزود:  ديلن 
بارها  ترانه ها  اين  نيست.  سيناترا  آهنگ هاى 

بازخوانى شده اند. در واقع كارى كه من و گروهم 
دل  از  را  آنها  ما  بود.  آهنگ ها  اين  كشف  كرديم 

خاك درآورديم و مقابل نور خورشيد گذاشتيم.
شب  نام «ماه  به  است  ترانه اى  شامل  آلبوم  اين 
آن  اخيرا  ديلن  باب  كه  خالى»  آغوش  و  چهارده 
 1945 در  را  ترانه  اين  سيناترا  كرده.  منتشر  را 
خوانده كه بر اساس يك قطعه موسيقى از سرگئى 

راخمانينف ساخته شده است.

ديلن در اين مجموعه همچنين «شب هاى طلسم 
 (Some Enchanted Evening) شده» 
 Autumn) خزان»  «برگ هاى  مشهور  ترانه  و 
Leaves) را بازخوانى كرده كه اين قطعه در واقع 
ترجمه ترانه اى به زبان فرانسوى سروده ژاك پرور 
شاعر معاصر اين كشور است كه نخستين بار «ايو 
خواننده  پياف  اديت  است.  خوانده  را  آن  مونتان» 
و  انگليسى  نسخه  دو  هر  پيشتر  فرانسوى  بزرگ 

فرانسوى اين آهنگ را اجرا كرده است.
فرانك سيناترا خواننده و بازيگر امريكايى كه در 
خواننده  موفق ترين  است،  درگذشته   1998 سال 
تك خوان اواسط دهه 1940 شناخته مى شود. او به 
خاطر صداى صاف و شخصيت جذاب خود شهرت 
داشت. سيناترا در عين حال يكى از اعضاى گروه 
ديگر  كه  بود   (Rat Pack) موش ها  دسته  و  دار 
و  جونيور  ديويس  سامى  مارتين،  دين  آن  اعضاى 

پيتر الوفورد بودند.
عنوان  به  سيناترا  از  استون  رولينگ  نشريه 
ياد  بيستم  قرن  پاپ  ترانه خوان  بزرگ ترين 
كرده است. او در دوران كارى خود بيش از 1400 
سيناترا  گرفت.  گرمى  جايزه  و 10  كرد  اجرا  ترانه 
فيلم «از  براى  و  كرد  بازى  فيلم  در 58  همچنين 
سال  در  زينه مان  فرد  ساخته  ابديت»  تا  اينجا 
1953 برنده اسكار بهترين بازيگر مرد نقش مكمل 
به   (1975)  1353 سال  در  سيناترا  فرانك  شد. 

ايران سفر كرد.
بازخوانى  سيناترا  از  ديلن  باب  كه  آهنگى   10

كرده از اين قرارند:
Shadows in the Night tracklist
1. I’m a Fool to Want You
2. The Night We Called It a Day
3. Stay With Me
4. Autumn Leaves
5. Why Try to Change Me Now
6. Some Enchanted Evening
7. Full Moon and Empty Arms
8. Where Are You?
9. What’ll I Do
10. That Lucky Old Sun

در آلبوم «سايه هايى در شب»
باب ديلن ترانه هاى فرانك سيناترا را بازخوانى مى كند

نقاشى اى كه شارلوت برونته در سن 13سالگى كشيده، به قيمت 
20هزار دالر فروخته شد.

به گزارش ايسنا، اثر نقاشى اى كه شارلوت برونته، نويسنده  رمان «جين 
اير»، در 13سالگى كشيده به قيمت 20هزار دالر به فروش رسيد.

اين طراحى توسط موزه  «پرسوناژ» انگليس براى فروش گذاشته شده 
بود. نقاشى اين نويسنده كالسيك انگليسى، يك ماهى گير را كه از باران 
شديد پناه گرفته ، نشان مى دهد. برونته در سال 1829 ميالدى اين نقاشى 

را از روى كتاب راهنماى پرندگان انگليسى كشيده است.
شارلوت برونته در سال 1816 ميالدى در «همپشاير» انگليس متولد 
شد. او و دو خواهرش به نام هاى «اميلى» و «آن» نويسندگان سرشناس 

انگليسى هستند كه به خاطر عمر كوتاه شان نيز مشهورند.

به گزارش نيويورك ديلى نيوز ، معروف ترين كتاب  شارلوت برونته «جين اير» 
از شاخص ترين رمان هاى كالسيك انگليسى زبان محسوب مى شود. او اين رمان 
را با نام مستعار «كورر بل» منتشر كرد. شارلوت با وجود عمر كوتاهش، بر 
شيوه ى نويسندگى شخصيت هاى ادبى بزرگى مانند «جورج اليوت»، «توماس 
هاردى»، «آن برونته»، «اميلى برونته» و «استفن مير» تأثير بسزايى داشت. 

خالق «جين اير» در 31 مارس 1855 ميالدى در سن 38سالگى درگذشت.
رمان «جين اير» روايت زندگى دخترى  است كه در كودكى يتيم  شده 
محيطى  در  هم  آنجا  و  مى برد  پناه  پرورشگاه  به  بد بستگانش  رفتار  از  و 
خشك و خشن بزرگ مى شود. «جين» در ادامه به عنوان معلم سرخانه به 
يك خانه  اشرافى مى رود، بين او و ارباب خانه «روچستر» عالقه اى شكل 

مى گيرد و ماجرا هاى ديگرى رقم مى خورد.

نقاشى شارلوت برونته چوب حراج خورد

نظر آيت اهللا علوى گرگانى
درباره شنيدن آهنگ هاى مجوزدار

آيت اهللا علوى گرگانى در پاسخ به استفتايى نظر 
خود را درباره حكم گوش دادن به آهنگ هايى كه 

مجوز دارند، اعالم كرد.
مرجع  اين  پاسخ  و  پرسش  متن  ايسنا،  گزارش  به 

تقليد به شرح زير است:
پرسش: گوش دادن آهنگ هايى كه درحال حاضر از 
طرف وزارت ارشاد مجوز مى گيرند چه حكمى دارد؟

پاسخ: هرگونه آهنگى كه مناسب مجالس شادى و 
لهو و لعب باشد و عرفا شاد باشد گوش دادن به آن 

حرام است حتى اگر به ظاهر مجوز هم داشته باشد.

لوريس چكناواريان:
نگارش سمفونى «تختى» به پايان رسيد

لوريس چكناواريان آهنگساز باسابقه موسيقى 
«تختى»  سمفونى  نگارش  پايان  از  كشورمان 
مجدد  فعاليت  تا  كرد  اميدوارى  ابراز  و  داد  خبر 

اركسترها از سر گرفته شود.
تشريح  در  مهر  با  وگو  گفت  در  چكناوريان  لوريس 
تازه ترين فعاليت هاى خود در عرصه موسيقى گفت: 
با توجه به اينكه مدتى است نگارش سمفونى «تختى» 
امكانات  كه  منتظرم  بنابراين  ام  رسانده  پايان  به  را 
هرچه  موسيقايى  اثر  اين  زنده  اجراى  و  ضبط  توليد، 
زودتر آماده شود چرا كه من براى نگارش اين سمفونى 
دارم  تمايل  و  ام  كشيده  فراوانى  بسيار  هاى  زحمت 

هرچه زودتر كار را به شكل اجرايى آغاز كنم.
وى افزود: تمايل داشتم اين سوئيت سمفونى را در 
غالمرضا  تولد  سالروز  با  همزمان  امسال  ماه  شهريور 
تختى اجرا كنم اما شرايط به گونه اى نبود كه بتوانم 
سوئيت  اين  برسانم.  سرانجام  به  را  مهم  پروژه  اين 
سمفونى در تجليل از ورزشكار ملى كشورمان جهان 
پهلوان تختى است كه مى تواند در نوع خود حركت 

متفاوتى باشد.
كارهاى  درباره  كبير»  «كوروش  سمفونى  سازنده 
فعاليت  داد:  توضيح  موسيقى  عرصه  در  خود  ديگر 
هاى زيادى براى كار دارم كه به زودى جزييات آن 
را اعالم خواهم كرد. اما فقط به اين نكته بسنده مى 
كنم كه عالقه مندان منتظر خبرهاى خوبى از لوريس 

چكناوريان در عرصه موسيقى باشند.
اين مدرس و آهنگساز شناخته شده دنياى موسيقى 
با اشاره به توقف فعاليتهاى اركستر ملى و سمفونيك 
بيان  مجموعه  دو  هر  اركستر  رهبر  تعيين  وجود  با 
كه  اتفاقى  آن  تا  منتظرم  شما  مانند  هم  من  كرد: 
مطرح  اركسترها  كار  به  شروع  درباره  دولتى  مديران 
مى كنند به وقوع بپيوندد، چرا كه به نظر مى رسد 
بچه  تولد  مانند  نوعى  به  اركسترها  اين  دوباره  تولد 
فيل كه زمان زيادى به طول مى انجامد، شده است. 
اما من واقعا اميدوارم هرچه زودتر شاهد اجرايى شدن 

فعاليت هاى اين دو مجموعه با اهميت باشم.

ارسال بيش از 5 هزار اثر
به سوگواره سرخ

با  عشق  رنگ  به  سياه،  سرخ،  سوگواره  دبير 
در  شركت  براى  هنرمندان  استقبال  به  اشاره 
اين سوگواره گفت: در نخستين سوگواره سرخ، 
سه  در  اثر  و 945  هزار  عشق، 5  رنگ  به  سياه 
بخش عكس، پوستر و تصويرسازى ارسال شده 
ماه  آذر   26 و  آثار 25  داورى  انتخاب  كه  است 

انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى برج ميالد تهران، مسعود 
زمان  افزود:از  مطلب  اين  بيان  با  كرمانى  روح  زنده 
اعالم و انتشار فراخوان (10 آبان ماه) تا 23 آذر ماه 
در سه بخش عكس، پوستر و تصويرسازى 5 هزار و 

945 اثر به دبيرخانه ارسال شده است.
به گفته زنده روح كرمانى، انتخاب و داورى آثار در 
بخش تصويرگرى سه شنبه 25 آذر ماه و در بخش 
پوستر و عكس چهارشنبه 26 آذرماه انجام مى گيرد.

تصريح  عشق  رنگ  به  سياه،  سرخ،  سوگواره  دبير 
هيات  انتخابى  اثر   120 آثار،  داورى  از  پس  كرد: 
داوران در قالب نمايشگاهى در رواق هنرى برج ميالد 
تهران از تاريخ 6 تا 16 دى ماه در معرض ديد عموم 

عالقه مندان قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: مراسم اختتاميه سوگواره سرخ، سياه 
به رنگ عشق 16 دى ماه با معرفى آثار و نفرات برتر 
در سه بخش عكاسى، تصويرگرى و پوستر در مركز 

همايش هاى برج ميالد تهران برگزار مى شود.

حضور پررنگ بانوان
در جشنواره موسيقى فجر

پررنگ  حضور  از  جشنواره  موسيقى فجر  دبير 
بانوان نسبت به سال هاى گذشته در اين جشنواره 

خبر داد.
بين المللى  جشنواره   سى امين  دبير  رياحى   حسن 
موسيقى فجر در گفت وگو با ايسنا، گفت:  امسال عالوه 
بر اينكه بخش كودك، مثل سال گذشته در جشنواره  
گروه هاى  تعداد  است،  شده  گنجانده  فجر  موسيقى 

بانوان نيز نسبت به سال هاى گذشته بيشتر است.
امسال  كه  نيز  جشنواره  بين الملل  بخش  درباره   او 
گفت:  مى شود،  برگزار  صديقى  رامين  حضور  بدون 
نيز  امسال  جشنواره  بين الملل  بخش  خدا  اميد  به 
پرقدرت خواهد بود و گروه هاى خارجى نيز استقبال 

خوبى از حضور در جشنواره داشته اند.

با نظر خواهي مجله سايت اند ساوند
10 فيلم برتر سال 2014 انتخاب شدند

نشريه سينمايى سايت اند ساوند كه يكى از معتبرترين 
نشريات سينمايى انگليسى زبان است، مطابق سنت هر 
فيلم  بهترين  مورد  در  نظرخواهى  به  دست  خود  سالة 
هاى سال 2014 زده است. بر اساس اين نظرخواهى كه 
در آن 112 منتقد فيلم، نويسنده، مورخ و استاد سينما از 
سراسر جهان شركت داشتند، 10 فيلم به عنوان بهترين 

فيلم هاى سال 2014 انتخاب شدند.
فيلم پسربچگى (Boyhood) ساختة ريچارد لينكليتر با 
42 راى در صدر فهرست منتقدان نشرية سايت اند ساوند قرار 
گرفته است. پس از آن فيلم خداحافظى با زبان ساختة ژان 
لوك گدار، با 21 راى به عنوان دومين فيلم برتر سال 2014 
و  مطرح  فيلمسازان  هاى  فيلم  بر  عالوه  است.  شده  انتخاب 
سرشناسى چون مارتين اسكورسيزى، مايك لى، ژان لوك گدار، 
نورى بيلگه جيالن، وس اندرسن، برادران داردن، پدرو كوستا، 
الخاندرو گونزالس ايناريتو، فردرك وايزمن و ريچارد لينكليتر، 
پاول  مثل  اى  شده  شناخته  كمتر  فيلمسازان  از  هايى  فيلم 
پاوليكوفسكى، پيتر استريك لند، ميروسالو اسلبوش پيتسكى و 

ليساندرو آلونسو نيز در اين فهرست ديده مى شود.
فيلم هاى آقاى ترنر (مايك لى)، نشنال گالرى (فردريك 
ضربة  اسكورسيزى)،  (مارتين  استريت  وال  گرگ  وايزمن)، 
شالق (ديمين شازل)، دوك برگندى (پيتر استريكلند)، پرنده 
(برادران  شب  يك  روز،  دو  ايناريتو)،  گونزالس  (آلخاندرو  باز 
سكوت(جاشوا  شمايل  پويتراس)،  فور(لورا  سيتيزن  داردن)، 
اوپنهايمر) و باد شديد مى وزد (هايائو ميازاكى) در ردة يازدهم 

تا بيستم اين فهرست جاى دارند.
1.پسربچگى

تجربه  لينكليتر،  ريچار  ساختة   (Boyhood) پسربچگى 
اى منحصر به فرد و متفاوت در ميان كارهاى اوست، فيلمى 
داستانى كه به شيوه اى مستند، زندگى پسربچه اى آمريكايى 
از اهالى تگزاس به نام ميسون (با بازى اِالر كولترين) را طى 
يك دورة زمانى 12 ساله از 6 سالگى تا بلوغ تصوير كرده است. 

2- خداحافظى با زبان
زبان  با  خداحافظى  عنوان  با  گدار  لوك  ژان  فيلم  آخرين 
در  كه  است  بعدى  سه  اثرى   ،(Goodbye language)
بخش مسابقة جشنوارة كن 2014 به نمايش درآمد و گدار 
به خاطر آن جايزة ويژه هيات داوران را به طور مشترك با 
دريافت  مامى)  فيلم  جوان  (كارگردان  دوالن  اگزويه(زاويه) 
اثرى  گدار،  كارهاى  همة  مثل  زبان،  با  خداحافظى  كرد. 
جنجالى و بحث برانگيز است و در ادامة تجربيات اخير گدار با 

تكنولوژى سه بعدى ساخته شده. 
3- لوياتان

از  تبعيد)،  و  بازگشت  (كارگردان  زوياگينتسف  آندرى 
آثارش  كه  است  روسيه  معاصر  سينماى  مولف  سينماگران 
و  تاركوفسكى  هاى  فيلم  و  داستايوفسكى  هاى  رمان  يادآور 
برگمن است. او در فيلم لوياتان (Leviathan)، با برداشتى 
آزادانه از داستان ايوب تورات و انديشه هاى اجتماعى و سياسى 
تامس هابز در كتاب لوياتان(1651)، جامعة امروز روسيه و فساد 

سياسى و اخالقى حاكم بر آن را مورد نقد قرار داده است. 
4- پوِل اسب

كم  و  گرا  نخبه  فيلمساز  پرتغالى،  سينماگر  كوستا،  پدرو 
كارى است و از 1989 تا امروز تنها 10 فيلم ساخته و پول 
درآمده  نمايش  به  فيلم  آخرين   ،(Horse Money) اسب 
تجربى  رويكردى  با  كه  است  مستقلى  سينماگر  او  اوست. 
زاغه  و  مهاجران  زندگى  به  آثارش  در  شاعرانه  رئاليسمى  و 
نشينان جامعه پرتغال پرداخته است. فيلم هاى كوستا عموماً 
دربارة استعمار، مهاجرت و جابجايى مكانى، اختالف طبقاتى، 

فقر، تحقير، بحران هويت، فراموشى و از خودبيگانگى است. 
5- زير پوست

جاناتان  فيلم  سومين   (Under the Skin) پوست  زير 
گليزر بعد از ساختن جانور سكسى و تولد و اقتباسى آزاد از 
رمان نويسنده هلندى مايكل فيبر است كه با حمايت موسسة 
فيلم بريتانيا و كانال چهار اين كشور ساخته شده است. در 
اين فيلم كه تركيبى از ژانر علمى- تخيلى و ژانر خون آشام 
هاست، اسكارلت جوهانسن، نقش يك موجود فضايى را بازى 
مى كند كه به زمين مى آيد و در قالب يك زن زيبا و اغواگر 

به شكار انسان ها مى پردازد. 
6- هتل بزرگ بوداپست

 (Grand budapest hotel) بوداپست  بزرگ  هتل 
مثل كارهاى ديگر وس اندرسون، فيلمى فانتزى و سوررئال 
آميز  اغراق  و  غريب  و  عجيب  ماجراهايى  و  شخصيت ها  با 
و  كمدى  هاى  مايه  با  اليه  چند  و  ماجرا  پر  فيلمى  است. 
داستان هايى تو در تو كه با الهام از آثار اشتفان تسوايگ، 
نويسندة اتريشى، ساخته شده و در فاصلة زمانى بين جنگ 

جهانى اول و دوم روايت مى شود.
7- خواب زمستانى

سينماگر  ساختة   ،(Winter sleep) زمستانى  خواب 
برجستة سينماى تركيه، نورى بيلگه جيالن، فيلمى شاعرانه 
و اندوهناك دربارة زندگى نويسندة متمول و خودخواهى به 
نام آيدين است كه در منطقه اى سرد و كوهستانى در فالت 
آناتولى، با همسر جوانش، هتلى به نام اتللو را اداره مى كند و 
در فضايى آرام نمايشنامه هايش را مى نويسد، اما رابطه اش با 
اطرافيانش به تدريج پرتنش مى شود. خواب زمستانى كه بر 
اساس داستانى از آنتوان چخوف، نويسنده بزرگ روس ساخته 
و  كرد  جيالن  بيلگه  نورى  نصيب  را  كن  طالى  نخل  شده، 

نمايندة سينماى تركيه در اسكار امسال است.
8- قبيله

ميروسالو  بلند  فيلم  نخستين   ،(Tribe) قبيله 
اسلبوشپيستسكى، كارگردان جوان اكراينى، است كه پيش از 
اين تنها چند فيلم كوتاه ساخته بود. قبيله، فيلمى سياه و پر 
از خشونت دربارة جامعه اى است كه همة ارزش هاى انسانى 

و اخالقى در آن پايمال شده است.
9- ايدا

فيلم ايدا (Ida) ساختة پاول پاوليكوفسكى از لهستان، با اينكه 
محصول 2013 است، اما در راى گيرى امسال نشرية سايت اند 
ساوند قرار گرفته است. اين فيلم سياه و سفيد كه جايزة بهترين 
فيلم بخش مسابقة پنجاه و هفتمين جشنوارة فيلم لندن را 
دريافت كرد، داستان راهبة جوانى است كه به رازى در گذشتة 
تلخ و دردناكش پى مى برد. ايدا، نشانگر ظهور فيلمسازى خالق با 

ديد بصرى تاثيرگذار در سينماى لهستان امروز است.
10- حائوحا

آلونسو،  ليساندرو  ساخته   (Jauja خائوخا  (يا  حائوحا 
سينماگر جوان آرژانتينى، كه در بخش نوعى نگاه جشنوارة 
كن امسال به نمايش درآمد، اثرى شگفت انگيز و جسورانه از 

نظر ساختار روايى و فرم بصرى است.
المللى  بين  فدراسيون  داوران  ويژة  جايزة  كه  فيلم  اين 
كرد،  دريافت  كن  جشنوارة  در  را  (فيپرشى)  فيلم  منتقدان 
شعرى سينمايى با داستانى عجيب و اسرارآميز است كه زمان 

و مكان را درهم مى ريزد.  
منبع:سايت بى.بى.سى
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خبر

«مهاجرت: خدايان و پادشاهان» فيلم جديد ريدلى اسكات كارگردان 76 ساله آمريكايى با تم تاريخى ـ مذهبى و بسيارى از خصوصيات 
بحث برانگيزش و منجمله عمده كردن سفيد پوستان و حذف سياهان از مسير داستان خود با فروشى 5/24 ميليون دالرى در سه روز 
پايانى هفته در صدر آثار پرفروش سينماهاى آمريكاى شمالى قرار گرفت و براى رسيدن به اين نقطه قسمت سوم سرى فيلم هاى فانتزى 
و خيالى و پر برخورد «بازيهاى پرعطش» را كه «ماكينگ جاى» هم ناميده شده، از رتبه اول به زير كشيد و به سه هفته صدرنشينى اين 

فيلم در آمريكا و كانادا پايان بخشيد.

كمتر از توقعات
درست است كه اين فيلم طبق پيش بينى هاى قبلى در جدول پرفروش ها اول شد اما بسيار كمتر از انتظارات عمومى و توقع شركت 
توزيع كننده آن كه فاكس باشد، فروخت و اگر هزينه سنگين ساخت آن را مورد توجه قرار دهيم، مشخص مى شود كه عملكرد اين فيلم 
كمتر از چيزى بوده كه استوديوهاى هاليوود معموال در اين موارد نوعى پيروزى ولو غير عالى مى دانند. اگر عملكرد  در گيشه ها واقعاً 
«مهاجرت» را با حاصل اقتصادى ساير آثار بزرگ مذهبىـ  تاريخى اخير هاليوود قياس كنيم، مى بينيم كه شروع فروش آن 44 درصد كمتر 

از آغاز اكران 72/43 ميليون دالرى فيلم «نوح» و حتى 4 درصد ضعيف تر از شروع فروش 6/25 ميليون دالرى «پسر خدا» بوده است. 

چون كريسمس در راه است
با اين حال روال رايج اين است كه فيلم هاى اكران شده در اين موقع از سال ـ آستانه كريسمس و ژانويه ـ معموالً ماندگارى بيشتر و 
فروش مستمر افزون ترى نسبت به آثار عرضه شده در ساير زمان هاى سال دارند. در نقطه مقابل نمرات منفى اكثر منتقدان به اپيك جديد 
اسكات كه اپيك تاريخى قبلى اش به نام «گالدياتور» در سال 2000 از هر جهت قوى تر و موفق تر بود و جوايز اصلى اسكار آن سال را 
نيز ربود و همچنين شروع اكران قسمت سوم (و آخر) «هابيت» در آمريكا و كانادا از چهارشنبه و فروش فوق العاده اى كه براى آن پيش 
بينى مى شود، به احتمال قريب به يقين عنوان پرفروش ترين فيلم را در هفته پيش رو از فيلم اسكات گرفته و به «هابيت 3» كه نام جنبى 

«نبرد 5 ارتش» را هم يدك مى كشد ارزانى خواهد داشت.

باالتر و پايين تر
درست است كه «بازيهاى پرعطش: ماكينگ جاى ـ قسمت اول» بعد از سه هفته صدرنشينى آسان و تقريباً بدون رقيب در سينماهاى 
آمريكاى شمالى سرانجام اين هفته يك پله پايين آمد و به فروشى 2/13 ميليون دالرى در سه روز پايانى هفته اكتفا كرد اما پس از 4 
هفته اكران در اين منطقه از جهان 277 ميليون دالر فروخته و تنزل فروش 40 درصدى آن در قياس با هفته قبلى رقم قابل قبولى است. 
در مقام قياس بايد تصريح كرد كه قسمت دوم «بازيهاى پرعطش» كه نام جنبى آن «آتش گرفتن» بود، در چهارمين هفته اكرانش در 
آمريكاى شمالى 48 درصد تنزل در فروش داشت و بررسى هاى اضافى نشان مى دهد ماندگارى و استمرار باالنشينى «ماكينگ جاى» 
نسبت به قدرت صدرنشينى «آتش گرفتن» بيشتر است و در عين حال «آتش گرفتن» بعد از چهار هفته اكران 5/357 ميليون دالر فروخته 

بود كه 22 درصد بهتر از عملكرد «ماكينگ جاى» است.

در انتظار بيشتر شدن سالن ها
يكى ديگر از فيلم هاى جديد كم شمار اين هفته كه همانا «5 برتر» (Top Five) باشد، در بدو اكرانش در آمريكا به رغم اكران شدن 
در فقط 979 سالن فروشى 21/7 ميليون دالرى داشت و با اين فروش در رده چهارم جدول پرفروش ها نشست. اين يك كار كمدى با 
كارگردانى و بازيگرى كريس راك است و اگر شروع فروشى ضعيف تر از انتظارها داشت، در درجه اول به خاطر قلت سالن هاى محل 
نمايش آن بود. اين فيلم شروع اكرانى 27 درصد قوى تر از آغاز نمايش 6/5 ميليون دالرى فيلم سال 2007 كريس راك به نام «فكر مى 

كنم همسرم را دوست دارم» داشت و از آنجا كه گزارش ها و نقدهاى مثبتى درباره آن چاپ شده و طى دو هفته پيش رو تعداد سالن هاى 
نمايش دهنده آن حداقل دو برابر خواهد شد. بديهى است كه فروش آن نيز فزونى خواهد گرفت. «پنج برتر» جمعه گذشته كه روز اول 
اكرانش بود 5/2 ميليون دالر فروخت و شنبه با 14 درصد رشد در فروش به 8/2 ميليون دالر دست يافت و يكشنبه با 38 درصد تنزل، 

فروشى 8/1 ميليون دالرى را تجربه كرد.

پايدارى انيميشن هاى كامپيوترى
فيلم هاى انيميشن كامپيوترى «پنگوئن هاى ماداگاسكار» و «قهرمان بزرگ 6» اين هفته رتبه هاى سوم و پنجم را در جدول پرفروش 
هاى آمريكاى شمالى به خود اختصاص دادند. «پنگوئن هاى ماداگاسكار» كه محصول فاكس است با 33 درصد تنزل نسبت به هفته قبلى 
3/7 ميليون دالر فروخت و «قهرمان بزرگ 6» كه برادران وارنر آن را تهيه كرده است، با 7/24 درصد تنزل در فروش 1/6 ميليون دالر 
عايدى در اين هفته داشت. بنظر مى رسد هر دو فيلم كه اضافه بر اوصاف كارتونى شان تم خانوادگى هم دارند، در فاصله كمى تا كريسمس 
و با احتساب آغاز پخش نسخه «هابيت ها» كه تم تندترى دارند، فروش خوب تازه اى در اين هفته داشته باشند. در عين حال شروع پخش 
دو فيلم بالقوه پرفروش ديگر همچون «شبى در موزه: راز قبر» و بازسازى «آنى» از جمعه اين هفته فروش قابل توجهى را براى اين فيلم 
هاى دربردارنده حال و هواى سال نوى ميالدى موجب خواهد شد و به تبع آن بازار فيلم هاى در حال اكران فعلى را كسادتر خواهد كرد.

جدول فروش هفتگي فيلم ها  در سينماهاى آمريكاي شمالي
تعداد هفته نام فيلم رتبه

سينماها
هزينه توليد مجموع فروشفروش هفتگي

(به دالر)
1350224/500/00024/500/000140/000/000مهاجرت: خدايان و پادشاهان1

بازيهاى پرعطش: ماكينگ 2
جاىـ  قسمت اول

4373113/200/000277/398/000125/000/000

336677/300/00058/839/000132/000/000پنگوئن هاى ماداگاسكار3

-19797/210/0007/210/000پنج برتر4

629436/145/000185/325/000165/000/000قهرمان بزرگ 56
626925/500/000166/800/000165/000/000بين ستاره اى6
332024/630/00043/601/00042/000/000روساى وحشتناك 72
528422/757/00082/117/00040/000/000گيج و گيج تر 82
612202/525/00017/148/00015/000/000تئورى همه چيز9

-21161/550/0002/423/000وحش10

آل پاچينو:
قرار است در كنار دنيرو در فيلمى 

از اسكورسيزى بازى كنم
در  جهان  سينماى  نامدار  بازيگر  پاچينو  آل 
آغاز  از  خود  حرفه اى  فعاليت  از  گفت وگويى 
اسكورسيزى،  مارتين  با  همكارى  تاكنون، 

بهترين فيلم هايش و... سخن گفت.
به گزارش ايسنا،آلفردو جيمز پاچينو بازيگر پرآوازه 
بزرگترين  زمره  در  مى توان  شك  بدون  را  آمريكايى 
طول  در  كه  دانست  جهان  سينماى  تاريخ  بازيگران 
خود  كارى  كالس  كارى  گزيده   با  متوالى  سال هاى 
كاريزماتيك  چهره  با  و  است  كرده  حفظ  همواره  را 
معاصر  بازيگرى  سمبل  به  خود  بازى  خاص  سبك  و 

بدل شده است.
پاچينو كه حاال 74 ساله است در گفت وگو با نشريه 
سينمايى هاليوود ريپورتر در پاسخ به اولين پرسش 
معلم  گفت:  بازيگرى  به  عالقه اش  ريشه هاى  درباره 
را  انجيل  از  بخشى  تا  خواست  من  از  هشتم  كالس 
بخوانم و من اين كار را به بهترين شكل ممكن انجام 
دادم. او از اجراى من خيلى خوشش آمد و روز بعد 
به خانه استيجارى ما در برانكس آمد و با مادربزرگم 
اين كار  خواست كه به  من  آنجا از  قهوه خورد و در 
ادامه دهم، فكر مى كنم نقطه عطف زندگى ام در آنجا 
شكل گرفت. او يادآور شد: زمانى كه 26 ساله بودم در 
موسسه «The Actor Studio» قبول شدم و از آن 
 The» .به بعد به عنوان يك بازيگر داراى هويت شدم
موسسات  ترين  بزرگ  از  يكى   «Actor Studio
هنرى در آمريكاست و جايى است براى تجربه كردن 
بازيگرى در آنجا از پير و جوان تست گرفته مى شود و 
اين كه چه كسى هستيد اصال مهم نيست. اگر قبول 
نمى كنند.  دريافت  شما  از  هم  پنى  يك  حتى  شويد 
هنگامى كه من به اين موسسه رفتم اليا كازان در آنجا 
نمى شد،  تدريس  چيزى  واقع  در  و  مى كرد  تدريس 
بلكه همه چيز را تجربه مى كرديم. «وحشت در نيدل 
پارك» اولين فيلمم بود و همين فيلم بازى در فيلم 
كه  چرا  داشت،  همراه  به  من  براى  را  «پدرخوانده» 
فكر مى كنم كاپوال قصد نداشت من را براى اين فيلم 
در  «وحشت  فيلم  از  دقيقه  هشت  اما  كند،  انتخاب 
چيز  همه  خوشبختانه  و  كرد  تماشا  را  پارك»  يندل 
دليل  درباره  سوالى  به  پاسخ  در  پاچينو  كرد.  تغيير 
مى كنم  فكر  كرد:  عنوان  «پدرخوانده»  موفقيت 
مجموعه اى از عوامل به موفقيت اين فيلم كمك كرد. 
كتاب  براساس  داستانش  دليل  به  را  «پدرخوانده1» 
ماريو پوزو را بيشتر دوست دارم و ساخت قسمت دوم 
قسمت اول عمال امكان پذير نبود. «پدرخوانده  بدون 
2» فيلمى شخصى از «فرانسيس مورد كاپوال» است.

فيلمى  عنوان  به  را  سگى»  ظهر  بازيگر «بعداز  اين 
معرفى مى كند كه اگر امروز نيز ساخته مى شد باز هم 
نتيجه اى فوق العاده به همراه داشت و ادامه داد: وقتى 
ساخت فيلم به پايان رسيد سيدنى لومت نزد من آمد 
و گفت اين فيلم براى ما نيست و زندگى خودش را 
دارد.مى توانستم انرژى اى كه لومت براى ساخت فيلم 
صرف كرده را به خوبى احساس كنم. اين بازيگر كهنه 
كار سينماى جهان در پاسخ به پرسشى درباره داستان 
انتخاب  مشغول  گفت:  چنين  چستين  جسيكا  كشف 
را  خوبى  بازيگران  بودم،  فيلم «سالومه»  براى  بازيگر 
تا  نداشتم  را  يك  هيچ  انتخاب  قصد  ،اما  كردم  تست 
اين كه دخترى وارد شد و سالم كرد. مى دانستم كسى 
او را پيشنهاد كرده و شنيده بودم با استعداد است.وى 
شروع به روخوانى بخشى از يك فيلمنامه كرد و من 
رابرت  به  كنم.  باور  مى بينم  كه  را  آنچه  نمى توانستم 
فاكس (تهيه كننده سرشناس) كه در كنارم نشسته بود 
نابغه  يك  او  نه.  گفت؛  او  و  روياست؟  يك  اين  گفتم 
بعد  سال  شش  است.  براندو  مارلون  شبيه  بازيگرى 

جسيكا چستين به ستاره سينما تبديل شد.
آل پاچينو در انتها درباره فعاليت سينمايى اش گفت: 
فكر مى كنم در حال حاضر خيلى كار مى كنم و به صورت 
متوالى در چندين فيلم بازى كرده ام. تاكنون نتوانسته ام 
در هيچ فيلمى با مارتين اسكورسيزى همكارى كنم، اما 
قرار است در آينده در كنار رابرت دنيرو و چو پشى در 
فيلمى به كارگردانى اسكورسيزى بازى كنم. اين بازيگر 
طى پنج دهه حضور فعال در دنياى سينما، در فيلم هاى 
ماندگارى بازى كرده است كه از مهم ترين آنها مى توان 
سگى»،  «بعدازظهر  «سرپيكو»،  «پدرخوانده»،  به 
زخمى»،  «صورت  «گشت زنى»،  همه»،  براى  «عدالت 
«بوى خوش زن»، «مخمصه»، «وكيل مدافع شيطان»، 
«كافه چينى»، «تاجر ونيزى»، «13 يار اوشن» و «قتل 

منصفانه» اشاره كرد. 

تهديد هكرهاى سونى:
در انتظار هديه كريسمس باشيد!

كه  داده ا ند  وعده  سونى  شركت  هكرهاى 
اطالعات حساس بيشترى را كه پس از حمالت 
سرقت  به  پيكچرز  سونى  به  خود  اخير  سايبرى 

برده اند، در فضاى مجازى منتشر خواهند كرد.
به گزارش فارس به نقل از دبليو سى وى بى، اين 
هكرها با ارسال پستى در وب سايت خود اعالم كرده 
اند ما يك هديه كريسمس آماده كرده ايم. اين هديه 
تر  جالب  اين  و  بود  خواهد  ها  داده  از  بزرگى  حجم 
است. اين هديه باعث لذت بيشتر شما خواهد شد و 

سونى پيكچرز را در شرايط بدترى قرار خواهد داد.
اگر چه اين پست بعد از چند ساعت پاك شد، اما 
در  را  آن  از  اى  نسخه  خبرى  هاى  سايت  از  بسيارى 
اختيار دارند. اين هكرها كه عنوان حافظان صلح را براى 
خود انتخاب كرده اند، پيش از اين هم حجم گسترده اى 
قرارداد  طرف  مشهور  بازيگران  شخصى  هاى  داده  از 
شركت  اين  مديران  و  كاركنان  طور  همين  و  سونى 
درستى  به  هنوز  كه  حالى  در  بودند.  كرده  منتشر  را 
مشخص نشده اين اقدامات هكرى توسط چه شخص 
يا اشخاصى صورت گرفته، اما برخى كارشناسان كره 
شمالى را در اين زمينه مقصر مى دانند. آنها مى گويند 
شباهت هايى ميان اين حمله هكرى و همين طور حمله 
جنوبى  كره  هاى  بانك  به  قبل  سال  گسترده  هكرى 
وجود دارد. قرار است در آستانه تعطيالت كريسمس 
 The Interview فيلم تازه سونى به نام مصاحبه يا
در سينماها اكران شود. بخش عمده اى از اين فيلم به 
تسمخر رهبر كره شمالى مى پردازد و انتظار مى رود 
هكرها با اقدامات خود در آستانه كريسمس در تالش 

براى جلب توجه افكار عمومى باشند.

«شجاع» نام انيميشنى از توليدات پيكسار است كه قهرمان  آن شاهزاده خانمى است كه 
شباهتى با الگوهاى هميشگى انيميشن ها ندارد؛ او نازنازى نيست و لباس ها و كفش هاى 

شيك صورتى نمى پوشد.
«شجاع» در وهله اول انيميشنى است كه حكايت از شجاعت سازندگانش در فاصله گرفتن 
از كليشه هاى مرسوم براى تصوير كردن شاهزاده خانم هاى فانتزى دارد، با اين حال خود آنها 

در كليشه هاى جبر و اختيار افتادند.
كمپانى موفق پيكسار هميشه با اين نقد روبه رو بود كه صرفا براى پسرها انيميشن مى 
سازد و در موضوع هايى كه انتخاب مى كند توجه چندانى به جنس مونث ندارد ولى انگار 
پيكسارى ها به دنبال ذات شيطنت آميز درون خود بودند و خود ژانر انيميشن را به خودى 

خود عامل جذب مخاطبان دختر به حساب مى آوردند.
پيكسار در سال 1986 توسط استيو جابز و ادوين كتمول تاسيس شد و جابز با خريدن بخش 
گرافيك رايانه اى لوكاس فيلم، آن هم به قيمت يك سوم تعيين شده با پرداخت مبلغ 10 
ميليون دالر در مسير موفقيتى كه خيلى سريع طى كرد، يك دهه بعد با والت ديسنى شريك 
«شركت  حشره»،  يك  «زندگى  اسباب بازى»،  «داستان  مانند  شده اى  تحسين  آثار  و  شد 

هيوالها»، «در جستجوى نمو» و «شگفت انگيزها» و «ماشين ها» را ساخت.
را  زن  شخصيت  يك  نيز  پيكسار  كه  بود  رسيده  فرا  اين  زمان  رسيد  مى  نظر  به  واقع  در 
كه  پيكسار  مشهور  مديران  كه  بود  اينجا  و  كند  انتخاب  داستان  اصلى  قهرمان  عنوان  به 
شاهزاده  چند  هر  كه  كنند  خلق  زنى  قهرمان  گرفتند  تصميم  نيستند،  زن  هيچكدامشان 

هست، اما با شاهزاده هايى كه ديسنى تاكنون خلق كرده تفاوت زيادى داشته باشد.
اين شاهزاده خانم بايد در زمانى زندگى مى كرد كه خيلى از قصه هاى بى زمان ديسنى فاصله 
داشته باشد و به همين دليل زمان خلق داستان به قرن دهم رفت و يك ويژگى ديگر هم 
به دست آورد: داراى مكان شد. براى اولين بار اسكاتلند به عنوان يك سرزمين واقعى مكان 
خلق يك انيميشن پيكسارى قرار گرفت. به اين ترتيب سيزدهمين ساخته   استوديوى مشهور 
پيكسار به عنوان اولين اثر اين كمپانى است كه خط اصلى داستان آن حول و حوش جنس 
مونث مى  گردد و قهرمانان آن دو زن از دو نسل متفاوت هستند كه رابطه  آنها داستان فيلم 
را رقم مى  زند. در عين حال بايد به اهميت مقوله فروش نيز توجه كرد. شايد سازندگان اين 
انيميشن مى خواستند با دادن ويژگى هاى متفاوت به اين دختر، خيالشان را از فروش آن 
براى بخش مخاطبان مرد نيز راحت كنند و مطمئن باشند كه جنس مذكر با ديدن يك فيلم 
دخترانه، روى برنمى گرداند. اين همان كارى است كه ديسنى نيز مدتى است به آن تمايل 
نشان داده و حتى چندى پيش عنوان انيميشن «راپونزل» را به «گير افتاده» تغيير داد تا 
مورد توجه اقشار مختلف قرار بگيرد. در قرن دهم ميالدى در كشور اسكاتلند پادشاهى به نام 
فرگوس و همسرش ملكه الينور در حال اداره امور هستند. آنها دخترى به نام مريدا دارند. اين 
دختر جوان بايد اداره كشور را در آينده به دست بگيرد و به همين دليل بايد خيلى چيزها 
ياد بگيرد. او از پدرش رسم و رسوم سواركارى و تيراندازى و شكار را ياد گرفته و اين ها جزو 

تربيت اوليه او محسوب مى شوند.
مريدا برخالف آموزه هاى مادرش، رفتارهاى سلطنتى و رسمى را چندان جدى نمى گيرد. 

اين در حالى است كه پدرش شاه فرگوس مدتى است به دليل درگيرى اش با يك خرس يكى 
از پاهايش را از دست داده و همچنان مشغول درمان زخم هايش است.

فيلم با برش هايى گذرا دوران رشد مريدا را به نمايش مى گذارد و كشمكش اصلى داستان 
در شب نامزدى او آغاز مى شود. اما مشكل اصلى زمانى چهره مى كند كه مريدا مى فهمد 
بايد با مردى كه خانواده انتخاب كرده ازدواج كند. الينور با ترفندهاى خاص خود موفق مى 
شود او را با اين خبر كه طايفه آنها به ازدواج هاى سنتى و از پيش تعيين شده اعتقاد دارد، 
غافلگير كند. مريدا كه با عصبانيت از قصر خارج مى شود، در راه با حباب هاى آبى رنگى 

مواجه مى شود كه نشانه هايى است تا او را به سمت كلبه يك جادوگر هدايت كنند.
مريدا از جادوگر مى خواهد با طلسمى مادرش را آرام كند، اما طلسم جادوگر ملكه را به 
خرسى سياه تبديل مى كند، موجودى كه مردم منطقه از آن وحشت دارند و هميشه در پى 

كشتنش هستند. مريدا بايد مشكلى را كه ايجاد كرده حل كند.
«شجاع دل»  عنوان  با  گيبسون  مل  فيلم  يادآور   Brave)) «شجاع»  يعنى  انيميشن  اسم 
(Braveheart) هم هست؛ فيلمى حماسى از اسكاتلند و مردم سخت كوش و آزاديخواه 
آن. به همين دليل خالقان اين انيميشن همه سرنخ ها را ارايه كرده اند تا بگويند نمى خواهند 
يك شاهزاده خانوم نازنازى ديسنى وار خلق كنند كه نگران لباسش است و ظرافت و لطافت 

ويژگى هايش. مريدا نه مى خواهد جذاب باشد و نه در فكر قدرت و سلطنت است.
به همين دليل «شجاع» انيميشن رايج دخترانه نيست، از لباس هاى صورتى خبرى نيست 
و كفش پاشنه بلند و آواز عاشقانه در آن جايى ندارد. اما چالش مادر و دختر، چالش بزرگ 
شدن، چالش اثبات خود و اصالح اشتباه در آن به خوبى پرورش يافته و تا پايان فيلم هم به 

خوبى قدرت قصه گويى حفظ شده است.
مريدا كه مادرش تبديل به خرس شده، تنها 2 روز فرصت دارد تا اين طلسم را خنثى كند 
وگرنه مادرش براى هميشه تبديل به خرس خواهد شد! او بايد مراقب مادرش باشد چون 
مردم اين حيوان را دشمن مى دانند و سعى مى كنند تا او را نابود كنند و مريدا ناخواسته 

مادرش را به يكى از رو به انقراض ترين موجودات منطقه تبديل كرده است.
او هربار بايد با اتكا به توانايى هايش، مادرش را نجات دهد. براى اين كه توازن برقرار شود، در 
بخشى از داستان هم مادر مريدا مانع از آسيب رسيدن به دخترش مى شود تا ضمن تماشاى 
لذت رابطه عاشقانه مادر و دختر، نشان دهد كه تجربه و توانايى دو روى يك سكه هستند و 

در كنار هم معنا پيدا مى كنند.  
صداپيشگان انيميشن «شجاع» به خوبى از پس انجام اين كار برآمده اند. صداى كلى مك 
دونالد در نقش مريداى جسور كامال پذيرفتنى است و اِما تامپسون در نقش ملكه الينور به 

خوبى حس مادرى نگران و در عين حال مقتدر را ايجاد كرده است.
بيلى كانلى پيشكسوت در نقش فرگوس مثل ديگر نقش هايش درخشان است. جولى والترز 

هم در نقش جادوگر ظاهر شده است.
كارگردانى اين انيميشن بر عهده مارك اندروز بود كه اين كار را در كنار برندا چاپمن كه 
براى اولين بار به عنوان كارگردان زن وارد گروه پيكسار شد و البته فيلمنامه را نيز نوشت، 
نخستين  و  انيميشن  شخصيت پرداز  و  آمريكايى  نويسنده  چاپمن  برندا  است.  داده  انجام 

كارگردان زنى است كه در حوزه انيميشن در سال 1998 «عزيز مصر» را با همراهى دو 
نيز  دلبر»  و  و «ديو  كوچك»  دريايى  هاى «پرى  انيميشن  در  او  ساخت.  ديگر  كارگردان 
همكارى كرده بود. اين در حالى است كه در شركت پيسكار و كمپانى والت ديسنى براى 
دعوت چاپمن به همكارى شك و ترديدهاى زيادى وجود داشت. اما موفقيت فيلم راه را براى 
حضور زنان فيلمساز براى همكارى به عنوان كارگردان با ديگر كمپانى هاى انيميشن سازى 
هموار كرد. چاپمن مى گويد براى ساخت شخصيت مريدا از دختر خودش الهام گرفته است. 
براى ساخت اين فيلم از زمان اولين سفر تحقيقاتى تيم فيلم سازى به اسكاتلند تا زمان 
اكران آن، 6 سال زمان صرف شده است اين انيميشن 93 دقيقه اى با سرمايه گذارى 185 
ميليون دالرى ساخته شد و فروش گيشه 554 ميليون و 606 هزار دالري را تجربه كرد. اين 
انيميشن 22 ژوئن 2012 اكران شد و در 2013 جايزه بهترين انيميشن را از گلدن گلوب 
دريافت كرد. اين فيلم در هشتاد و پنجمين دوره جوايز اسكار و در سال 2013 جايزه اسكار 

در جدول پر فروش ترين هاى سينماى آمريكاى شمالى
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قسمت سوم (و آخر) فيلم هابيت با اسم جنبى »نبرد 5 ارتش» اين هفته در بدو اكرانش 
تا  فروخت  دالر  ميليون   117/6 جهان  سطح  در  مختلف  بازار  و  منطقه  و  كشور  در 37 
موج پولسازى اش را آغاز كند. اين در حالى است كه اكران فيلم در آمريكا و كانادا تازه 
از فردا شروع مى شود و فروش خيره كننده اش در اين كشور نيز طبعا در راه است و 

يك امر حتمى نشان مى دهد. 
نسخه  براى  فوق  رقم  ترسيم  در  توجهى  قابل  سهم  مكس  اى  پيشرفته  پخش  سيستم 
از  ديگر  تعداد  همچون  و  داشت  آفريقا  شمال  و  آسيا  اروپا،  كشورهاى  در  هابيت  جديد 
فيلم هاى پرهزينه دو سال اخير اين مسئله و امكان تماشاى تصاوير به بهترين و مدرن 
ترين شكل از طريق Imax كارها را براى بينندگان آسان تر و فروش فيلم را در سطح 

جهان بيشتر كرد. 
بيشترين شروع فروش براى «نبرد 5 ارتش» در كشور آلمان رقم خورد، آنجا كه 19/5 
ميليون دالر به نامش نوشته شد و در بريتانيا نيز شروع فروش 15/1 ميليون دالرى به 
نام اين فيلم منظور شد و اگر آمار آن را در فرانسه هم بخواهيد بايد متذكر شويم كه 
روند فروش آن در اين كشور هم به 14/5 ميليون دالر بالغ شد. بايد به حاصل كار اين 
فيلم در برزيل (با 6/9 ميليون دالر)، مكزيك (6/4 ميليون دالر)، ژاپن (2/4 ميليون) و 

نيوزيلند (1/8 ميليون) هم اشاره كرد. 

فروش  پر  بسيار  گانه  سه  بر  اى  خاتمه  بلكه  ها  پايان «هابيت»  فقط  نه  كه  ارتش»   5»
بر  اضافه  آيد.  مى  شمار  به  است)  آن  بر  اى  مقدمه  هابيت  (كه  هم  ها»  حلقه  «ارباب 
آمريكاى شمالى از اواخر اين هفته در ايتاليا، اسپانيا و كره جنوبى هم اكران خواهد شد 
اما فروش آن در چين كه از همين حاال هم مشخص است. به سطح بسيار بااليى خواهد 
رسيد، زودتر از 2 بهمن كه شروع اكران آن در اين كشور بسيار پرنفوس شرقى آسيايى 

است، تحقق نخواهد يافت.
فروشى زياد در سالن هاى اندك

و  آمريكا  با  همسو  هفته  اين  اسكات،  ريدلى  تازه  كار  پادشاهان»  و  خدايان  «مهاجرت: 
كانادا در 27 كشور ديگر نيز عرضه شد و 18/8 ميليون دالر كاسبى كرد و در 13 كشور 
جنوبى  كره  در  آن  نمونه  يك  كه  شد  ها  فروش  پر  جدول  نشين  صدر  مجموعه  اين  از 
 3/2 درآمدى  به  مخاطبان  براى  نمايش  مرتبه   665 در  كشور  اين  در  بود. «مهاجرت» 
ميليون دالرى نايل آمد تا پس از «بين ستاره اى» اپيك جديد فضايى كريستوفر نوالن 

پر فروش ترين فيلم باشد.

 اين فيلم در مكزيك، اسپانيا و استراليا نيز به رغم قلت سالن هاى محل نمايش آن و 

تعداد اندك دفعات پخش به آمار خوبى رسيد و هنوز بازارهاى زيادى در بدو اكران بين 
المللى فيلم پيش روى آن قرار دارد و بلژيك و هلند كه از اواخر هفته جارى به چرخه 
فيلم  اين  هستند.  خصوص  اين  در  روشنى  هاى  نمونه  كنند،  مى  ورود  فيلم  اين  پخش 
تا اين لحظه 50 ميليون دالر در اروپاى غربى، آسياى شرقى، آمريكاى جنوبى و شمال 
آفريقا فروخته است و اگر فروش آن در آمريكا وكانادا را نيز ضميمه آن كنيم به رقم 

74/6 ميليون دالر مى رسيم.

ادامه رونق فيلم پر تحرك و خيالى
جهان  سطح  در  هفته  اين  نيز  اول»  قسمت  ـ  جاى  ماكينگ  عطش»  پر  هاى  «بازى 
 16 با  فيلم  اين  بدهد.  ادامه  اش  كننده  خيره  پولسازى  به  همچنان  تا  فروخت  خوب 
مجموع  كرد،  كسب  شمالى  آمريكاى  بجز  هايى  كشور  در  هفته  اين  كه  دالرى  ميليون 
فروش خود را به عدد 334 ميليون دالر رساند و در اين ارتباط بايد متذكر شد كه اين 
در  ميليون،   32/7 آلمان  در  ميليون،   42 بريتانيا  در  كنون  تا  خيالى  و  تحرك  پر  فيلم 
سود  دالر  ميليون   22/3 برزيل  در  و  ميليون   22/3 مكزيك  در  ميليون،   22/7 فرانسه 
به بار آورده است و با احتساب فروش زيادش در امريكا و كانادا مجموعٌا 610 ميليون 

دالر فروخته است.

آمار فروش فيلم ها در سينماهاي كشورهاي جهان

هابيت با 117 ميليون دالر آغاز كرد

ميزان فروش نام فيلم نام كشور 
(به دالر)

2/532/139بازى هاى پر عطش: ماكينگ جاى ـ قسمت اولاستراليا
379/514بازى هاى پر عطش: ماكينگ جاى ـ قسمت اولنيوزيلند
1/867/217پنگوئن هاى ماداگاسكارايتاليا

487/934آنابلآرژانتين 
3/497/325گيج و گيج تر 2برزيل
380/585بين ستاره اىشيلى
574/280بين ستاره اىكلمبيا

1/334/630قهرمان بزرگ 6فيليپين
1/172/340قهرمان بزرگ 6سنگاپور

6/830/864بين ستاره اىكره جنوبى
496/163بين ستاره اىتايلند
671/218گيج و گيج تر 2امارات
551/130بين ستاره اىبلژيك

94/292بين ستاره اىبلغارستان
176/478گيج و گيج تر 2كرواسى

253/569پنگوئن هاى ماداگاسكارچك
711/171بين ستاره اىدانمارك
Painajainen JaTkuu204/948فنالند
14/500/000هابيت: نبرد 5 ارتشفرانسه
19/500/000هابيت: نبرد 5 ارتشآلمان
376/207بين ستاره اىيونان

267/654پنگوئن هاى ماداگاسكارمجارستان
15/100/000هابيت: نبرد 5 ارتشبريتانيا
Fleet Of Time33/070/000چين

1/427/724بين ستاره اىهنگ كنگ
1/550/277خواسته خدايانژاپن
223/197گيج و گيج تر 2لبنان
1/618/842قهرمان بزرگ 6مالزى

137/572بين ستاره اىاكوادور
4/850/176قهرمان بزرگ 6مكزيك

238/120قدم زدن در ميان سنگ قبرهاپرو
26/753گيج و گيج تر 2اروگوئه
623/657آنابلونزوئال

جدول فروش هفتگي فيلم ها  در سينماهاى كشورهاي جهان
همبستگى كارگردان و بازيگران «ِسلما» 

با شركت كنندگان در تظاهرات عليه 
نژادپرستى

در  «ِسلما»  فيلم  بازيگران  گروه  و  كارگردان 
همبستگى  نشانه  به  نيويورك  در  فيلم  اين  افتتاحيه 
نژادپرستى،  عليه  تظاهرات  در  شركت كنندگان  با 
بكشم»  نفس  نوشته «نمى توانم  داراى  تى شرت هايى 

پوشيدند.
دوورنى  آوا  ورايتى،  از  نقل  به  آنا  گزارش  به  
در  فيلم  اين  بازيگران  و  «ِسلما»  فيلم  كارگردان 
پوشيدن  با  نيويورك  در  فيلم شان  افتتاحيه  مراسم 
تى شرت هايى كه عبارت«نمى توانم نفس بكشم» روى 
آنها نقش بسته است، روى پله هاى كتابخانه عمومى 

بزرگ شهر ايستادند.
عمر  پيرس،  وندل  ميچل،  راجر  اى.  اويلو،  ديويد 
فولكون،  كنت  جيمز،  استيون  الول،  جان  دورسى، 
لورن توسن و تسا تامپسن از جمله بازيگران اين فيلم 
بودند كه در كنار كارگردان اين فيلم اعتراض خود را 
اياالت  پليس  سيستم  در  نژادپرستى  ماندن  باقى  به 

متحده آمريكا به اين ترتيب به نمايش گذاشتند.
نيمه  در  سياه پوستان  رأى  حق  مورد  در  مبارزات 
دهه 1960 در كانون روايت فيلم «ِسلما» قرار دارد 
مدنى  حقوق  جنبش  و  لوتركينگ  مارتين  به  كه 
تبعيض  طرفداران  مى پردازد.  آمريكا  سياهپوستان 
نژادى در دهه 1960 هرگونه ابزارى از جمله تهديد و 
ارعاب و زندانى كردن و كشتن را عليه سياهان به كار 
راهپيمايى هايى  شروع  نقطه  به  ِسلما  شهر  مى بردند. 
سومين  كه  شد  بدل  لوتركينگ  مارتين  رهبرى  به 
راهپيمايى آن به مونتگمرى، مركز ايالت آالباما رسيد 
و خشونت هايى كه عليه تظاهركنندگان به كار گرفته 
شد، به تحريك افكار عمومى و تجديد نظر در قوانين 

فدرال منجر شد.
كه  بازيگر  و  تلويزيون  مشهور  مجرى  وينفرى،  اپرا 
تهيه كننده فيلم «سلما» نيز هست، در اين فيلم نقش 
مقابل  در  كه  سياه پوستى  زن  دارد؛  را  كوپر  لى  آنى 
پليس آمريكا ايستاد و  در دوران خود به يك چهره 
شاخص در مبارزات تبديل شد. آنى لى كوپردر سال 
جونيور،  گودينگ  كوبا  راث،  تيم  درگذشت.    2010
بازيگران  ديگر  از  ريبيسى  جووانى  و  ويلكينسن  تام 
اهداى  فصل  در  و  روزها  اين  كه  هستد  فيلم  اين 
از  يكى  عنوان  به  منتقدان  محافل  در  نامش  جوايز 
دريافت كنندگان جوايز سينمايى زياد مطرح مى شود 
و اين فيلم از جمله نامزد جايزه بهترين فيلم درام در 
مراسم اهداى جوايز گلدن گلوب سال آينده ميالدى 
است. اكران عمومى«ِسلما» در تاريخ 9 ژانويه 2015 

(19 دى) در آمريكا آغاز مى شود.
شهر نيويورك از صبح يك شنبه شاهد بزرگ ترين 
كشته  به  واكنش  در  مردم  اعتراض آميز  تظاهرات 
پليس  دست  به  سياه پوست  شهروند  يك  شدن 
آمريكا بوده است. در اين تظاهرات بيش از 60 هزار 
ميزان  بيشترين  ميزان،  اين  كه  كرده اند  شركت  نفر 
در  فرگوسن  تظاهرات  آغاز  از  معترضان  تظاهرات 
پوستى  سياه  شهروند  است.  بوده  گذشته  آگوست 
و  بود  آسم  به  مبتال  رسيد،  قتل  به  نيويورك  در  كه 
فشرد،  را  او  گلوى  سفيدپوست  پليس  كه  هنگامى 

عبارت «نمى توانم نفس بكشم» را بر زبان آورد.

«پسربچگى» بهترين فيلم منتقدان 
سن فرانسيسكو

ادامه  در  لينكليتر  ريچارد  «پسربچگى»  فيلم 
موفقيت هاى فصل اخير خود در محافل نقد آمريكا، 
سن فرانسيسكو  فيلم  منتقدان  انجمن  فيلم  بهترين 

شناخته شد.
به   (Boyhood) «پسربچگى»  آنا،  گزارش  به  
فيلم  بهترين  عنوان  لينكليتر  ريچارد  كارگردانى 
خود  آن  از  را  سن فرانسيسكو  فيلم  منتقدان  انجمن 
كه  لينكليتر  ريچارد  غيرمتعارف  و  مستقل  اثر  كرد. 
انجاميده  به طول  سال   12 آن  فيلم بردارى  و  توليد 
به  آمريكا  منتقدان  انجمن  چندين  در  تاكنون  است، 
هفته  جمله  از  و  شده  شناخته  فيلم  بهترين  عنوان 
گذشته در يك شب 11 جايزه از انجمن هاى منتقدان 
لس آنجلس، نيويورك و بوستون برده و همزمان برنده 
جايزه «بهترين فيلم بين المللى» جوايز فيلم مستقل 

بريتانيا شده است.
نيويورك  فيلم  منتقدان  نيز   پيش  هفته  دو 
«پسربچگى» را به عنوان برترين فيلم سال برگزيدند. 
اين فيلم همچنين نامزد جوايز مهمى در گلدن گلوب 
آمريكا  سينماى  بازيگران  انجمن  جوايز  همچنين  و 

شده است.
به گزارش ورايتى، «پسربچگى» در آراى منتقدان 
بهترين  واجد  فيلم،  بهترين  بر  عالوه  سن فرانسيسكو 
بازيگر  آركت  پاتريشيا  و  شد  شناخته  نيز  كارگردانى 
آن نيز  عنوان بهترين بازيگر زن نقش مكمل را گرفت 
و ساندرا آِدير تدوينگر آن نيز جايزه بهترين تدوين 

را دريافت كرد.
موفق  فيلم  ديگر   ،(Birdman) پرنده»  «مرد 
آلخاندرو  كارگردانى  به  آمريكا  سينماى  سال 2014 
فيلم  منتقدان  انجمن  جوايز  در  اينياريتو  گونزالس 
نقش  مرد  بازيگر  بهترين  جايزه  سه  سن فرانسيسكو 
اصلى (مايكل كيتن)، جايزه بهترين بازيگر مرد نقش 
اريژينال  فيلم نامه  بهترين  و  نورتن)  (ادوارد  مكمل 
گياچوبونه،  نيكالس  اينياريتو،  گونزالس  (آلخاندرو 

آلكساندر دينه الريس و آرمانوس بو) را دريافت كرد.
سال 2014  اصلى  نقش  زن  بازيگر  بهترين  جايزه 
انجمن منتقدان فيلم سن فرانسيسكو به جولين مور، 
و  رسيد   (Still Alice) آليس»   بازيگر «همچنان 
پل تامس اندرسن براى نگارش فيلم نامه «گناه ذاتى» 
فيلم نامه  بهترين  نويسنده   (Inherent Vice)

اقتباسى شناخته شد.
 The Lego) «منتقدان سن فرانسيسكو «فيلم لگو
بلند، «شهروندچهار»  انيميشن  بهترين  را   (Movie
«ايدا»  و  مستند  بهترين  را   (Citizenfour)
پاوليكوفسكى  پاول  كارگردانى  به  لهستانى   (Ida)
لوكاس  شناختند.  زبان  غيرانگليسى  فيلم  بهترين  را 
«ايدا»  فيلم برداى  مديران  لنِچوسكى  ريشارد  و  زال 
دريافت  را  انجمن  اين  فيلم بردارى  بهترين  جايزه 
كردند و آدام استوكهاوزن، طرح صحنه «هتل بزرگ 
 (The Grand Budapest Hotel) بوداپست» 

برنده جايزه بهترين طراحى صحنه شد.

بهترين فيلم بلند انيميشن را برد. «شجاع» موفق شد تا فيلم «فرانكن وينى» ساخته تيم 
برتن، «پارانورمن» ساخته سام فل و كريس باتلر، «دزدان دريايى! گروه ناجورها» ساخته 
پيتر لورد و «ِرك-ايت رالف» ساخته ريچ مور را كه به عنوان ديگر نامزدهاى جايزه اسكار 
بهترين فيلم بلند انيميشن سال مطرح بودند، پشت سر بگذارد. جزييات تكنيكى انيميشن 
«شجاع» غيرقابل كتمان است. زيبايى هاى تصويرى، توانايى پرداختن به جزييات تصويرى 
و چالش هايى كه داستان پيش پاى انيماتورها قرار مى دهد، از نظر دوست و دشمن اين 

انيميشن غيرقابل كتمان است.
سازندگان اين انيمشن براى اين كه از خلق چهرهاى فانتزى دور شوند كمترين جزييات را 
براى چهره مريدا در نظر گرفته اند و در عوض همه قدرتشان را بر ساخت موهاى او متمركز 
كرده اند؛ موهايى وحشى و سركش كه مهمترين ويژگى ظاهرى مريداست. موى سرخى كه 

يادآور ويژگى هاى اسكاتلندى هاى جسور و بى مهاباست.

بزرگ ترين چالش سازندگان اين انيميشن در ساختن موى مريدا خود را نشان مى دهد. 
براى ساخت موى مريدا گروه ساخت انيميشن نزديك به سه سال كار كردند تا به نتيجه 
مورد نظر برسند. چون اين موها برخالف موهاى ديگر انيميشن ها نه تنها مرتب نبودند، بلكه 

بايد حالتى غيرقابل پيش بينى و طبيعى از نظر حركت مى داشتند.
به همين دليل گروه پيكسار سيستم ساخت موى خود را دوباره سازى كرد تا بتواند همه 

موج هاى مو را با استفاده از قوانين فيزيك بسازد و كيفيت موى مجعد را دربياورد.
انتخاب اين مو، انتخاب خانم چاپمن بود كه قهرمانى مى خواست كه از نظر ظاهرى نيز 

شباهتى به ديگر قهرمان هاى زن كارتونى نداشته باشد.
در اين تكنولوژى نه تنها هر رشته موى مجعد بايد در ارتباط با رشته مو در نظر گرفته مى 
شد و فعل و انفعال آنها مورد توجه قرار مى گرفت كه بايد با لباس شخصيت و حركت هاى 
بدن او نيز متناسب مى بود و در برابر عواملى چون كاله، باد، آب و باران، حركت صورت و سر 

كاراكتر نيز هماهنگ و طبيعى عمل مى كرد.
در كنار موى مريدا، موى آنگوس اسب وفادار او در بخش يال ها، موهاى پايين پاهايش و 
موهاى دمش و موهاى بدن خرس نيز با برنامه ريزى هاى متفاوت كامپيوترى شكل گرفتند. 
به جز درآوردن حالت و حركت مو، نورپردازى اين فيلم نيز به صورت ويژه اى انجام شد تا 
بتواند عمق جنگل، تيره گى هاى و روشنى ها و عمق تصوير را نشان دهد. به اين منظور 
دانيله فاينبرگ مدير نورپردازى 3 سال و نيم در اين پروژه كار كرد تا به نتيجه دلخواه برسد. 
لباس مريدا هم نياز به شبيه سازى زيادى داشت. نه تنها در صحنه هاى معمولى بلكه در 
صحنه هاى پيچيده درون آب هم نياز به شبيه سازى بود و به اين منظور از يك الگوى 
ديجيتال كه به اين منظور ساخته شد، استفاده شد. اين پيچيدگى در تك تك عناصر فيلم 

و حتى جزييات صخره هاى رشته كوه هايلند هم ديده مى شود.
موسيقى اين فيلم كه توسط پاتريك دويل آهنگساز اسكاتلندى ساخته شده، خصلتى كامال 
متفاوت به آن بخشيده است. هرگاه مريدا احتياج دارد كمى تنها باشد، تصنيف هاى محلى 
اسكاتلندى با صداى جولى فوليس به گوش مى رسد و در بيشتر صحنه ها موسيقى پاتريك 
دويل با آواى شورانگيز نى انبان اسكاتلندى و سازهاى زهى روى تصاوير شنيده مى شود. 
انرژى نهفته در اين نوع موسيقى، روحيه بى قرار و تقريباً پرتالطم فيلم را تقويت مى كند. 
اين روحيه در حركات از باال به پايين و تعقيب و گريزهايى كه به وسيله دوربين هاى سه 
بعدى مجازى ضبط شده اند و جزئيات و ظرايف محيط را به نحو احسن به تصوير مى كشند 

نيز قابل مشاهده است.
موسيقى اين فيلم تاثير زيادى در ارزش بخشى به موضوع داستانى دارد؛ وقتى مريدا مى 
خواهد توانايى هاى خود را نشان دهد و از درون احساس قدرت و شادابى دارد، موسيقى 
غرورآفرين و تاثيرگذارى بر فيلم تسلط پيدا مى كند تا تاثير تواناى يهاى او را دو چندان 
نشان دهد. «شجاع» داستان شكست  دادن سرنوشت و رسيدن به زندگى مورد عالقه است و 
قهرمان آن هم دختر جوانى است كه فكر مى كند حق انتخاب از او گرفته شده و با مخالفت 
و مبارزه با آن چه از او انتظار مى رود مى تواند رويايش را به دست بياورد. اين داستان آشنا 

كليشه اى است كه در اين انيميشن نيز تكرار شده است.
در  مريدا  نيست؛  فمينيستى  مفاهيم  القاى  پى  در  انيميشن  اين  نقدها  از  برخى  برخالف 
برابر ازدواجى از پيش تعيين شده آن را بى عدالتى مى خواند. او مى خواهد هنوز دنيا را 
بشناسد، براى پذيرش مسئوليت سلطنت خيلى جوان است و به همين دليل پاسخ مادرش 
را با جمالتى مانند «نمى خواهم زندگى ام به پايان برسد، مى خواهم آزاد باشم» مى دهد.

مريدا تاكنون با همين مهارت ها بزرگ شده از پدرش سواركارى و تيراندازى و شكار را ياد 

گرفته و به دليل داشتن همين مهارت ها مى تواند در برابر اشتباهى كه انجام مى دهد و 
اختيارش را به يك جادوگر مى دهد، مقاومت كند تا مادرش را دوباره به زندگى واقعى اش 

بازگرداند. او به خاطر اين كه تالش مى كند تا اشتباهش را جبران كند «شجاع» است.
جبر و اختيار مانند بسيارى از روايت هاى داستانى در اين انيميشن هم كاركرد خودش را 
دارد. مادر مريدا قايل به جبر است: او به عنوان يك شاهدخت بايد وظايفش را بپذيرد، با 

شاهزاده اى كه تعيين شده ازدواج كند و سلطنت را ادامه دهد.
به  نسبت  اى  عالقه  كه  اين  ويژه  به  ندارد  را  مرحله  اين  به  گذاشتن  پا  آمادگى  اما  مريدا 
خواستگار تعيين شده ندارد. او هنوز روح خودش را كه سركشى مى كند، درست نشناخته 
چه برسد به اين كه بخواهد مسئوليت سلطنت را برعهده بگيرد و مادر فرزندانى باشد كه بايد 
رسم و رسوم را راعايت كنند؛ پس او مى خواهد اختيار سرنوشتش را حداقل در اين مرحله 
به دست داشته باشد. مانند بسيارى از داستان هاى ديگر، بار ديگر سنت و مدرنيته در برابر 
هم مى ايستند. اما در اين داستان مريدا شيفته پسرى فقير و بدبخت نيست، او صرفا خودش 
را آماده ازدواج نمى بيند و تالشش اين است تا بتواند كارى كند كه مادرش اين درك را به 
دست بياورد. بنابراين گره اصلى داستان نه بر مبناى رابطه مريدا با پدرش، كه در عدم تفاهم 
او و مادرش شكل مى گيرد. اشتباه مريدا و عدم درك مسئوليت او وقتى چهره مى كند كه او 
دست به دامن جادو مى شود: از توانايى هاى خودش مى گريزد و مى خواهد به مدد معجونى 
كه جادوگرى پير به او عرضه مى كند، مشكل را حل كند. پيرزن جادوگر اما هشدار الزم را به 
او مى دهد؛ هر چند مريدا دركى از اين ديالوگ ندارد. او جوان است و زندگى را نمى شناسد 
و مى خواهد مشكل را به راحتى حل كند. جادوگر به او مى گويد: «به درونت بنگر. پيوندتان 
را اصالح كن كه به خاطر تكبر پرپر شده است». اما مريدا با همان تكبر مى خواهد مادرش 
را با خوردن يك كيك جادويى اصالح كند، غافل از اين كه معجون جادوگر مادرش را به 
خرسى بدل مى كند كه او از آن متنفر بوده چون پاى پدرش را هم يك خرس قطع كرده و 
مريدا هنوز او را نبخشيده است. حضور جادوگر در اين انيميشن مانند خيلى از داستان هاى 
فانتزى، نشانى از بى اعتمادى به قدرت خود است. مريدا آنقدر از توانايى هاى خودش غافل 

است كه با طلسمى كه جادوگر به او مى دهد مادرش را به حيوان تبديل مى كند.
پيتر دبروگ منتقد ورايتى با دادن 3 امتياز از 4 امتياز مى نويسد: پيكسار براى اولين بار يك 
كارگردان زن را به گروه تمامى مذكر خود اضافه كرده و اثرى جهت ستايش و بزرگداشت 
روابط ميان مادران و دختران ساخته است. اين رابطه آنقدر متأثركننده و عميق ترسيم شده 
است كه با رفاقت هاى مردانه ى كالسيك مانند آنچه در انيميشن «در جستجوى نمو» 

ديده ايم، برابرى مى كند.
منتقد ديگرى نيز مى نويسد با آنكه پيكسار همچنان همان سطح هميشگى از كمال گرايى را 
به كار برده با همان قدر در گزينش عوامل شجاعت به خرج داده است، «شجاع» در مقايسه 
با فيلمى همچون «شگفت انگيزها» كه به طور بنيادى ژانر ابرقهرمان ها را دوباره سازى كرد، 
كمى سنتى و از نظر سبك قديمى به نظر مى رسد. با اين حال، طرفداران او و مشتاقان 
هميشگى پيكسار در سطح بين المللى به اين امر اعتراضى نخواهند داشت. پيكسار با اضافه 
كردن يك كارگردان زن به باشگاه مردان فيلمساز خالقش فيلمى پرطنين در ستايش روابط 
دختران و مادران ساخته كه در مقايسه با روابط دوست داشتنى كالسيك مردانه در فيلم هاى 
قبلى اش حال و هوايى غمگين تر دارد. منتقد آبزرور مى نويسد «شجاع» رمانتيك و عاشقانه 
نيست،  اما شكى نيست كه داستان آن درباره دوست داشتن است و با تكيه بر همين تمهيد 

سحرآميز به سير و سياحت در رابطه پر كشمكش ميان مريدا و مادرش مى پردازد.
منبع:مهر
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تلنگريادداشت
قنداق سفيد 

 سيد رضا اورنگ
پيرزن به زحمت خود را به خيابان رساند و كنار 
آن ايستاد. چادرش را زير بغل گرفت و براى ماشين 
هاى عبورى دست تكان داد. هيچ ماشينى مقابلش 
بريده  را  امانش  خستگى  نزد.  هم  ترمز  نيش  حتى 
روى  آرام  بود.  كرده  حس  بى  را  ناتوانش  پاهاى  و 
به  چشم  نااميدانه  و  نشست  خيابان  كنار  جدول 
خيابان دوخت. ماشينى مدل باال مقابلش روى ترمز 
كرده  بزك  زنى  آمد.  پايين  آرام  ماشين  پنجره  زد. 
و روسرى عقب داده رو به پيرزن گفت: كجا ميرى 
استقبال  به  ميرم  داد:  جواب  آهسته  پيرزن  مادر؟ 
رسونمت.  مى  يه جايى  تا  باال  بپر  گفت:  زن  پسرم. 
روى  را  خود  شد،  ماشين  سوار  كنان  دعا  پيرزن 
مادر.  بده  خيرت  خدا  گفت:  و  كرد  بجا  جا  صندلى 
بود.  كرده  آلوده  را  ماشين  فضاى  ناهنجار  آهنگى 
به  نگاهى  سپس  كشيد.  پايين  را  ضبط  فيتيله  زن 
پيرزن انداخت. آدامس را در دهانش جا بجا كرد و 
گفت: نگفتى پسرت از كجا آمده؟ پيرزن: از غربت! 
ابرو  پشت  زن  مادر!  سال  نديديش؟ 31  ساله  چند 
ناراحتى  پيرزن  معرفت!  بى  گفت:چه  و  كرد  نازك 
خود را پنهان كرد و گفت: از اون با معرفت تر تا به 
حال نديدم. زن چند بار باد بادكنكش را تركاند و با 
تمسخر گفت: معلومه! پس از لحظه اى سكوت زن 
گفت: بادا باد، هر كجا كه بخواى مى برمت. پيرزن: 
خدا خيرت بده، راضى به زحمت نيستم مادر. زن: 
اون  تا  كنيم،  حال  هم  با  كشيده  عشقم  خيال،  بى 
ور دنيا هم باهات هستم. مقابل ستاد معراج شهدا، 
از  خير  دار،  نگه  مادر  جاست  همين  گفت:  پيرزن 
نگه  خيابان  كنار  را  ماشين  زن  ببينى.  جوونيت 
زن  شد.  پياده  ماشين  از  زحمت  به  پيرزن  داشت. 
ماشين  دزدگير  و  شد  پياده  ماشين  از  عجله  با  هم 
وارد  هم  با  و  گرفت  را  پيرزن  دست  آرام  زد.  را 
كوچه شدند. جوانى پيرزن و زن را به سمت سالنى 
مقدس  پرچم  به  مزين  تابوت  چندين  كرد.  هدايت 
به  دستى  پيرزن  بودند.  شده  چيده  هم  كنار  ايران 
چشمان خيس خود كشيد و گفت: كجاست؟ جوان 
تابوتى را باز كرد و گفت: اينجاست. بقچه اى سفيد 
در تابوت بود. پيرزن نگاهى به كفن كه به قنداق مى 
مانست كرد و و رو به زن گفت: اين پسر با معرفت 
منه مادر ، بعد 31 سال برگشته پيش من. پيرزن با 
دستان لرزان سايه فرزندش را در آغوش كشيد و 
بوسه داد. زن بزك كرده دو زانو روى زمين افتاد و 
تمام پهناى صورتش را اشك گرفت. قطرات اشك 
آرايش غليظ اش را پاك كرد. دستى به صورت خود 
را  خود  روسرى  ريخت.  هم  به  آرايش  تمام  كشيد، 
جلو كشيد، مقابل پيرزن نشست و چادرش را بوسه 
زد. پيرزن پسرش را در تابوت گذاشت و دستى به 
سر زن كشيد. زن دستان پيرزن را در دست گرفت 
و بوسيد. پيرزن آرام كنار تابوت پسرش دراز كشيد 

و ديگر چشم باز نكرد.

خبر

اى   رسانه  نشست   تئاتر:  گروه 
رابرت  حضور  با  «شكسپير»  نمايش 
اين  بازيگر  و  كارگردان  وود،  گرين 
مشاهير  تاالر  در  كانادا  كشور  از  اثر 

مجموعه تئاتر شهر برگزار شد. 
ابتداى  در  وود  گرين  رابرت 
مثبت  واكنش  ضمن   نشست  اين 
ايرانيان نسبت به حضورش در ايران 
گفت: گروه تئاتر زندگى براى كسب 
تالش  هماهنگى  ايجاد  و  مجوز 
زيادى كرده است و مردم اين كشور 
هيچ  داشته اند.  من  به  زيادى  لطف 
وارد  كه  نيست  اين  از  بدتر  چيز 
و  ناهماهنگى  كه  شوى  كشور  يك 

آشفتگى در آنجا باشد.
من  داد:  ادامه  وود  گرين  رابرت 
كرده ام،  سفر  دنيا  كشور    24 به 
به  آموزش  از  بين  اين  از  ولى 
دانشجويان ايرانى بسيار لذت بردم 
هستند  اسفنجى  همچون  چراكه 

تجربه   تشنه  اينجا  دانشجويان  مى كنند.  جذب  خود  به  را  علم  كه 
متعجب  دانش  و  علم  كسب  براى  آنها  گيرايى  از  من  و  هستند 
كه  كارى  كه  است  اين  مردم  برخورد  كانادا  و  امريكا  در  شده ام. 
استثناهايى  ميان  اين  از  البته  نيست  مهم  چندان  مى دهى  انجام 

هم وجود دارد.
كرد:   بيان  ارجمند  انوشيروان  درگذشت  از  تأسف  اظهار  ضمن  وى 
امروز روزنامه اى خواندم كه خبر فوت يك هنرمند در آن بود و من از 

شنيدن آن بسيار متأسف شدم. او همچون من 73 سال سن داشت.
رابرت گرين وود افزود: در كالس بازيگرى توانستم هنر بازيگرى را با 
تصوير تلفيق كنم و از متن شكسپير 22 شخصيت را بيرون كشيده ام 
كه به صورت تك نفره اجرا مى شود.نمايشى كه مى خواهم اجرا كنم 
درباره سخنرانى ژاكلين است. ژاك سخنرانى زيبايى درباره 7 مرحله 
زندگى انسان دارد و اين 7 مرحله از دوران كودكى تا مرگ انسان را 

به تصوير مى كشد.
كارگردان نمايش شكسپيرگفت:  در اين اثر متن هايى را از دل كار 
بيرون كشيده ام كه فكر مى كنم شكسپير هم مى خواسته همين ها را 
بگويد. معتقدم ژاك سخنگوى شكسپير است ، او، آدم مسن و نيمه 

فربه است كه به قضاوت مى پردازد. وى با چشم هاى خيره و جدى و 
با ريش هاى انبوه و پر از نظريه هاى هوشمندانه است

را  نمايشنامه  اين  داشت  وقتى  شكسپير  معتقدم  داد:  ادامه  وى 
بازى  خودم  را  نقش ها  تمام  بنابراين  بود،  سن  همين  در  مى نوشت 
مخاطبانم  به  مى شود  شروع  نمايشم  وقتى  هميشه  كرد.  خواهم 
مى گويم كه اگر متوجه كلمات نمى شويد ناراحت نباشيد، زيرا آنچه 

مهم است اين است كه احساس را درك كنيد.
و  پيچيده  خيلى  زبان  فارسى  زبان  كه  اين  بيان  با  همچنين  وى 
كه  شده ام  متوجه  سفرهايم  واسطه  به  من  كرد:  بيان  است،  زيبايى 
اهميت كلمات براى بازيگر مهم است. من هزاران نمايش به زبان هاى 
ديگر به واسطه زيرنويس و يا گوشى هاى مترجم ديده ام، اما آنها را 
اصًال دوست ندارم، زيرا فكر مى كنم  اين ابزار حواس انسان را پرت 
مى كند، درحالى كه من مى خواهم بازيگران را تماشا كنم. معتقدم اگر 
بازيگر خوب باشد شما مى توانيد احساس را از او دريافت كنيد بنابراين 
اگرچه برخى چيزهاى مهم را از دست دهيد، اما ايده كلى نمايش را 

درك خواهيد كرد.
وى تأكيد كرد: معتقدم كلمات مانع انسان مى شوند، زيرا ما بيشتر 
يك  بايد  تنها  صورتى كه  در  مى كنيم،  دادن  توضيح  صرف  را  وقت 

لبخند يا اخم كنيم. هدف من اين 
فرهنگ ها  شباهت هاى   كه  است 
را  تفاوت ها  و  بگيريم  جشن  را 

تشخصى دهيم.
وى در ادامه توضيح داد: در كشور 
انعكاس  ايران  از  درستى  اخبار  من 
داده نمى شود، حتى پيش از آمدنم 
به ايران در فيس بوك دوستان مدام 
به من مى گفتند كه مواظب خودت 
اعالم  آنها  به  جواب  در  من  و  باش 
دارم  دوستانى  ايران  در  من  كردم 
و االن نيز مى گويم كه ايران كشور 

امنى است. 
احساس  گاه  خودم  كشور  در 
مردم  زيرا  دارم،  بيشترى  ناامنى 
مالحظه اى  با  انسان هاى  ايران 
وقتى  مى كنم  فكر  بنابراين  هستند. 
بازگردم  كشور  به  سفر  اين  از 
را  ايران  از  متفاوتى  تصوير  مى توانم 

نشان دهم.
يا  كارگردانى  كالس هاى  تمام  در  شد:  يادآور  گرين وود   رابرت 
اين  در  شود.  اجرا  بايد  نمايشنامه  قطعه  يك  داشتم  كه  بازيگرى 
دوره آموزشى نيز روى مطالعات زندگى، بازخوانى احساس و حافظه 

احساسى كار كرده ام.
رابرت گرين وود در پايان خاطرنشان كرد:  براى من بين باال و پايين 
بازى  من  كه  وقتى  و  ندارد  وجود  تفاوتى  صحنه  درون  و  خارج  و 
مى كنم، در حقيقت در حال زندگى ام و شما كه اين اجرا را مى بينيد، 

در حال زندگى هستيد. 
بنابراين به واسطه اين اجرا ما زمان و زندگى مان را با هم به اشتراك 
من  براى  افراد  همه  و  است  هديه  يك  تئاتر  من  نظر  از  مى گذاريم. 

مقدسند و ما همه ايده ها و ارزش ها و خصوصيات خود را داريم.
برمحدود  مبنى  فيلم  بانى  خبرنگار  به  پاسخ  در  گرين وود   رابرت 
بودن اجراش در تئاتر گفت: در آغاز  قرار بود 5 اجرا داشته باشيم، 
يك  ما  كه  بود  اين گونه  نمايشى  مركزهنرهاى  ريزى هاى  برنامه  ولى 
اجرا داشته باشيم. هدف از برگزارى اين ورك شاپ، آموزش يك سرى 
تكنيك ها بود و من اين تجربه را دارم كه از نظر فيزيكى و احساس 

بچه ها را درگير كنم.

رابرت گرين وود در نشست خبرى نمايش «شكسپير»: 

تئاتر يك هديه است
زبان فارسي، زباني پيچيده و زيباست

بازيگران  انجمن  اى   رسانه  گروه تئاتر: نشست 
هوشمند  و  هژيرآزاد  كاظم  حضور  با  تئاتر  خانه 
هنركار سخنگوى انجمن در خانه تئاتر برگزار شد... 

هوشمند هنر كار در  ابتداى نشست  گفت: توليد، 
تئاتر  و  تئاتر  محالت  به  توجه  جوانان،  به  آموزش 
دانشجويى از موارد مورد توجه انجمن است. خانه 
تئاتر توان ارائه برنامه را دارد و مى توان برنامه ريزى 

را به انجمن بازيگران خانه تئاتر واگذار كرد...
وى در خصوص بيانيه خانه تئاتر مبنى بر افزايش 
10 برابرى بودجه تئاتر اشاره كرد و توضيح داد :وقتى 
با فقر روبه رو هستيم نياز به اقدامى است كه بتوانيم 
تخصيص  با  بنابراين  كنيم  آغاز  را  كار  حداقل ها  با 
10  برابرى بودجه ما تازه وارد گفت وگو خواهيم شد.
كرد  بيان  مديريت،  وضعيت  به  اشاره  با  وى 
:سرگردانى در اداره فعلى تئاتر نشان از ضعف دولت 

روحانى است. در اين ميان بحث هاى شوخ طبعانه 
مبنى بر افزايش 5 يا 10 و يا 12  درصدى بودجه 
بنابراين  نمى كند  كفايت  هيچ يك  كه  دارد  وجود 

نياز به خود باورى داريم.
حال  در  دوره  اين  در  بيمه  بحث  داد:  ادامه  وى 
به روز شدن است، اما در كنار بيمه جسمانى بيمه 
روانى نيز الزم است. اين كه مردم در خيابان تندخو 
و عصبانى هستند دليلش اين است كه درمانى براى 

روان مردم وجود ندارد.
هنركار تاكيد كرد: بيش از 400 نفر درخواست 
افزايش بودجه را امضا كرده اند كه به طور اصولى 

عضو بدنه حرفه اى تئاتر هستند
و  سنديكاست  يك  تئاتر  خانه  شد:  يادآور  وى 
كار  تئاترى  مكتب هاى  ارائه  است.  همين  كارش 
فرهنگى  برنامه  تئاتر  خانه  اما  نيست،  سنديكا ها 

مختلفى مثل مجله، جشن شب بازيگر و...  داشته 
است، اما تأكيد آن روى بحث معيشت اعضاى آن 

است، چون ماهيت وجودى اش همين است.
جلوگيرى  اسراف ها  برخى  از  اگر  افزود:  هنركار 
شود و براى فرهنگ خرج شود بسيارى از مشكالت 
نشست  ادامه  در  نيز  آزاد  هژير  شد.  خواهد  حل 
گفت: تئاتر ما تئاتر دولتى است و ما تئاتر خصوصى 
تئاتر  با  ما  تعريف  بنابراين  نداريم،  نيمه دولتى  و 
مى گويند  دوستان  است.  متفاوت  آلمان  و  فرانسه 
ما تئاتر مى خواهيم، بنابراين مديريت بايد تئاتر را 

همان گونه بخواهد كه در جهان مطرح است.
وى افزود: ما لنگ دستمزد بازيگران هستيم و بايد 
تالش كنيم به آن برسيم، اما آيا اين كه تظاهرات 
كنيم كار قشنگى است؟ تئاتر ما تئاتر دولتى است، 
بنابراين بايد سازمان دهى كنيم و براى رسيدن به 

ساختار بين المللى تالش كنيم.
اين هنرمند و عضو خانه تئاتر تصريح كرد: صحبت 
تئاتر  يعنى  است،  اصولى  تئاتر  ساختار  سر  بر  ما 
خصوصى.ما  و  دولتى  نيمه  تئاتر  كنار  در  دولتى 

مى گوييم اين ساختار بايد درست شود.
كاظم هژير آزاد در پايان خاطرنشان كرد: ما بايد 
تناقض ها را مطرح كنيم تا مسائل مان حل شود، در 
حقيقت بخشى از اشكاالت ما در گرو حل اين مسئله 
بحث  به  فرهنگى  انقالب  شوراى  بيانيه  در  است. 
است  الزم  بنابراين  است  شده  پرداخته  نيز  بودجه 
كه دقت بيشترى در اين باره داشته باشيم. افزايش 
بودجه گام نخست است تا بتوانيم مسائل و مشكالت 

را رفع كنيم و راه ديگرى هم وجود ندارد .
در  ماه  دى  بازيگران 13  انجمن  عمومى  مجمع 

تئاترشهر برگزار خواهد شد. 

در نشست خبرى  انجمن بازيگران خانه تئاتر عنوان شد: 
انجمن بازيگران: اول افزايش بودجه بعد گفت و گو با مركز هنرهاى نمايشى

معاون فرهنگى و اجتماعى منطقه گردشگرى عباس آباد، از 
اجراى ويژه برنامه هاى ايام سوگوارى ماه صفر در بوستان آب 

و آتش خبر داد.
به گزارش روابط عمومى منطقه فرهنگى و گردشگرى عباس آباد، 
سيد محمد حسين حجازى، در اين باره گفت: گروه تعزيه سفير از 
استان خراسان رضوى، تا پايان ماه صفر به اجراى برنامه در خيمه گاه 

«چله اشك و شوق» خواهند پرداخت.
معاون فرهنگى و اجتماعى شركت نوسازى عباس آباد افزود: اين 
نخستين  برد.  خواهند  صحنه  روى  را  تعزيه  چهار  مجموع  در  گروه 
تعزيه كه در 5 شب اول برپايى خيمه گاه روى صحنه رفت، اجراى 
صحنه عاشورا بود. اين اجرا يكشنبه شب و پس از 5 شب اجرا به كار 

خود پايان داد.
وى به برنامه 5 شب دوم تعزيه كه از ديشب آغاز شده اشاره كرد 
و گفت: اين تعزيه درباره زندگى امام حسن (عليه السالم) و متناسب 
با شهادت اين امام گرانقدر نوشته شده. بعد از آن چهار شب تعزيه با 
موضوع زندگى و شهادت امام رضا (عليه السالم) روى صحنه مى رود. 
روز آخر نيز با توجه به اين كه با آغاز ربيع االول همراه است، گروه، 

جشن هاى سنتى مربوط با اين مناسبت را اجرا خواهد كرد.
اسراى  نمادين  كاروان  به  همچنين،  حجازى  حسين  سيدمحمد 
كربال در روز اربعين اشاره كرد و افزود: اعضاى گروه تعزيه سفير، در 
اين روز به صورت نمادين از مسجد بالل تا بوستان آب و آتش پياده 
روى كردند. كاروان آنها سه اسب و سه شتر همراه داشت و ساعت 
چهار بعد از ظهر شنبه، 22 آذرماه، از مسجد بالل حركت خود را آغاز 
كرد تا از طريق ميدان ونك به بوستان آب آتش رسيده و تعزيه خود 

را در خيمه گاه «چله اشك و شوق» اجرا كند.
حجازى به اجراى موسيقى همزمان با تعزيه توسط گروه اشاره كرد و 
درباره سازهاى به كار رفته گفت: نوازندگان شيپور، طبل، نى، فلوت و 
سازهاى بادى كسانى هستند كه گروه تعزيه را در اجرا يارى مى كنند. 
هرشب و پيش از آغاز برنامه، شهروندان حاضر در بوستان آب و آتش 

توسط سنج و دمام به شركت در اين عزادارى فراخوانده مى شوند.
معاون فرهنگى و اجتماعى شركت نوسازى عباس آباد همچنين به 
ابراهيم  حضرت  بوستان  گاه  خيمه  در  نمايش «حنانه»  گروه  اجراى 
(عليه السالم) اشاره كرد و توضيح داد: اين گروه كه متشكل از 40 
صورت  به  را  عاشورا  تابلوهاى  از  يكى  شب  هر  است،  هنرمند  بانوى 

نماهنگ اجرا مى كند. كار آن ها در واقع يك نوع نماهنگ نمايشى 
است و در شب هاى نخست اجرا توجه عالقه مندان را به خود جلب 

كرده است.

به مناسبت ايام اعزادارى آخر ماه صفر صورت مى گيرد
اجراى تعزيه در بوستان آب و آتش

نويسندگى  به  بگذره»  امشب  يه  «بذار  نمايش 
ابراهيم رهگذر و كارگردانى مريم فتحى و على برجى  
از  25 آذر ماه  در سالن اصلى  فرهنگسراى نياوران 

به روى صحنه مى رود.
در  نياوران  فرهنگسراى  عمومى  روابط  گزارش  به 
نمايش «بذار يه امشب بگذره» على برجى، على عبادت 
ميترا  بهمنى،  سارنگ  نورى،  ندا  امينى،  نرگس  طلب، 
نقش  ايفاى  به  صباغى  سميه  و  مطورى  احمد  تبريزى، 

پردازند. مى 
تاكنون  كه  است  تئاتر  جوان  كارگردانان  از  فتحى  مريم 
اجراهاى مختلفى در سالن هاى تئاتر روى سن برده كه از 
سالن  در  نمايش «ماراساد»  اجراى  به  توان  مى  آن  جمله 
انتظامى، «مكاشفه ننه دالور» در جشنواره تئاتر شهر و « 

آنتيگونه « در سالن مولوى اشاره كرد.
آهنگساز:  از:  عبارتند  نمايشى  گروه  اين   عوامل  ديگر 
گريم:  طراح  الرى،  وحيد  صحنه:  طراح  رحيمى،  بهنام 
و  تيزر  ساخت  نصرالهى،  الدن  لباس:  طراح  گودينى،  على 
مدير توليد: سام موذنى، دستيار كارگردان: حسن قديمى 

و عكس: امير خدامى.
«بذار يه امشب بگذره» هر روز به غير از شنبه ها  ساعت 
18:30  در سالن خليج فارس فرهنگسراى نياوران  تا 17 

دى ماه روى صحنه مى رود.

و  حنيفى  عليرضا  نوشته  ديگر»  «فصلى  نمايش 
كارگردانى پژمان كاشفى كه به تأثير نفرين حضرت 
يك  مدت  به  مى پردازد؛   يزيد  سپاه  بر  زينب(س) 

هفته در سوگواره خمسه اجرا مى شود.
به گزارش ستاد خبرى نخستين سوگواره نمايشى و آيين هاى 
مذهبى خمسه،اين نمايش از جمله 15 نمايش صحنه اى اين 
رويداد هنرى است كه از 21 تا 27 آذرماه در سالن رسول مهر 
رحيمى،  مهدى  زمينپرداز،  مهدى  چون  بازيگرانى  حضور  با 

ابوالفضل حضرتى، پژمان كاشفى و على مداح اجرا مى شود.
پژمان كاشفى كارگردان نمايش، ضمن اشاره به عدم برگزارى 
تنها جشنواره دينى با عنوان صاحبدالن، گفت: درغياب تنها 
جشنواره دينى درخصوص هنرهاى نمايشى، مى توان گفت بار 
اصلى اين اتفاق اكنون روى دوش سوگواره خمسه افتاده است 

و اين امر، اهميت سوگواره را دوچندان مى كند.
اين نمايش، داستان نفرين حضرت زينب(س) بر كسانى 
است كه امام حسين(ع) را به شهادت رساندند. نفرينى كه 
گريبان سردارى از سپاه يزيد را مى گيرد؛ سرداِر نابينا در 

پى استغفار است، اما هر روز صداى نفرين را مى شنود. 
نمايش «فصلى ديگر»  از 21 تا 27 آذرماه ساعت 17:30 
دريا،  بلوار  آباد،  سعادت  نشانى  به  مهر  رسول  سالن  در 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  شمالى،  مطهرى  شهيد  خيابان 
اسالمى استان تهران براى عموم مردم روى صحنه مى رود.

اجراى«بذار يه امشب بگذره» 
در نياوران

اجرا «فصلى ديگر» 
در سوگواره خمسه

ملكه تئاتر ايران در ايرانشهر
ملكه رنجبر يكشنبه شب با حضور در تماشاخانه ايرانشهر، به تماشاى نمايش 

«خانه وا ده» محمد مساوات نشست.
به گزارش روابط عمومى تماشاخانه ايرانشهر؛ اين هنرمند باسابقه تئاتر، پس از پشت 
سر گذراندن يك دوره بيمارى و بازيابى سالمتى خود، يكشنبه  23 آذرماه  با حضور در 
جمع هنرمندان جوان و ديدن نمايش آنها، رسماً به محيطى كه از شش سالگى در آن 

پا گذاشته است برگشت. 
ملكه رنجبر، فرزند عباداهللا رنجبر هنرمند تئاتر گيالن در سال 1317 در رشت متولد 
را  خود  فعاليت  بينوايان  نمايش  در  «كوزت»  نقش  ايفاى  با  سالگى   6 سن  از  او  شد. 
«تئاتر  در  بازيگرى  ادامه  به  و  كرد  عزيمت  تهران  به   1327 سال  در  سپس  آغازكرد؛ 
سعدى» پرداخت. رنجبر از بدو افتتاح تلويزيون با اجراى برنامه هاى زنده به همكارى با 

آن سازمان پرداخت و سال 1335 كار در راديو را شروع كرد.

اجراى«بازى بى كالم 1و2»
در حمايت از بهرام ريحانى 

نمايش« بازى بى كالم 1و2»  پنجشنبه 27آذرساعت 18 در حمايت از بهرام 
ريحانى در سالن موج نو اجرا مى شود.

به گزارش روابط عمومى نمايش،. « بازى بى كالم 1و2»در اصل پانتوميم هايى هستند 
كه براى حركات موزون طراحى شده اند.گروه اين نمايش در نظر دارد در حمايت ازبهرام 
ريحانى كارگردان و بازيگر طوالنى ترين پانتوميم جهان در سال 2006 كه از ابتداى سال 
93 با بيمارى سرطان مبارزه مى كند، اجرا برود .اين نمايش كارگردانى مشترك على اكبر 
عليزاد وعلى رضا كى منش است. بليت هاى اين نمايش به صورت همت عالى به فروش مى 
رسد وتمام درامد اجراى اين روز صرف كمك به هزينه هاى درمان اين هنرمند خواهد شد.

اجراى ويژه عكاسان وخبرنگاران
«معبد شيطان»

على  نويسندگى  به  شيطان»  «معبد  نمايش 
سه  ملكى  مهدى  وكارگردانى   نژاد  يى  عليا 
شنبه 25آذر  ميزبان اصحاب رسانه خواهد بود.

نمايش  معبد شيطان از 23آذر لغايت 12دى هر 
شب ساعت 19:30 در  تماشاخانه بازيگاه روى صحنه 

مى رود.
خسروى،بهراد  گره،حميدرضا  كوه  محسن  امير    
ملكى،فهيمه  پور،مهدى  ذاكرى  محمدى،نگين 
ربيعى،پريا  زمانى،ابراهيم  قنبر  آبادى،زهرا  على 
پورزند،محيا قوامى،سارا منيعى ،اميرسام عفتى،راضيه 
احسان زاده،مرتضى محمودى دراين نمايش  به ايفاى 

نقش مى پردازند.

بررسى چگونگى نمايش نامه خوانى
با كودكان و نوجوانان 

منظور  به  گلستان   فرهنگسراى  تئاتر  خانه  
نوجوان،  و  كودك  تئاتر  بررسى  و  توجه   لزوم 
كه  را  خيال  سايه   پژوهشى  نشست  دومين 
اختصاص به بررسى  چگونگى نمايش نا مه  خوانى 
فرهنگ  خانه   در  دارد  نوجوانان  و  كودكان  با 

فدك برگزار مى كند.
اين  در  خيال،  سايه   عمومى  روابط  گزارش  به 
و  نوشته   خر  يك  داستان  نمايش نا مه   ابتدا  نشست 
مى شود  نمايش نا مه خوانى  صديقى  بهزاد  كارگردانى 
نمايش نا مه  خوانى  چگونگى  خصوص   در  سپس  و 
جهانگيريان  عباس  حضور  با  نوجوانان   و  كودكان  با 
  ، دانش گاه  استاد  و  پژوهش گر   نمايش نا مه نويس، 
و  پژوهش گر  منتقد  نمايش نامه نويس،  صديقى  بهزاد 
نمايش نا مه نويس،  محمدرحيمى   على  و  تئاتر  
كارگردان و بازيگر تئاتر به بحث و تبادل نظر گذاشته 

مى شود  و نمايش نا مه  فوق مورد مداقه قرارمى گيرد.
على  خر   يك  داستان  نمايش نا مه خوانى  در 
ماهان  كودك،  بازى گر  دو  همراه  به  محمدرحيمى، 
صديقى و رومينا محمدرحيمى نقش خوانى مى كنند.

آذر  ماه   سه شنبه 25   خيال  سايه   نشست  دومين 
جارى ساعت 18 در خانه  فرهنگ فدك واقع در ميدان 
فرهنگسراى  جنب  گلستان،  خيابان  احمر،  هالل 
گلستان، خيابان بوستان فدك برگزار مى شود و ورود 

در اين نشست براى عموم عالقه مندان آزاد است.

معرفى داوران بخش خيابانى
سوگواره خمسه

داوران بخش فضاى باز(خيابانى) سوگواره خمسه 
با حكم مجيد رفيعى دبير سوگواره مشخص شدند.

به گزارش ستاد خبرى نخستين سوگواره نمايشى و 
آيين هاى مذهبى خمسه، محمود فرهنگ، مجيد امرايى 
آثار  داوران،  هيأت  اعضاى  عنوان  به  پرستار  حسين  و 
بخش خيابانى را از 29 آذرماه تا 1 دى ماه در فرهنگسراى 

انديشه، مورد قضاوت و انتخاب قرار خواهندداد.
نخستين سوگواره نمايشى و آيين هاى مذهبى خمسه 
همزمان با ايام محرم و صفر،به دبيرى مجيد رفيعى  و 
به همت سازمان فرهنگى هنرى شهردارى تهران، در 4 

بخش صحنه اى، خيابانى، تعزيه و نقالى برگزار مى شود.

«خانه وا ده» در تك صدايى 
 محمد مساوات

شبى كه دل آزرگِى يكى از بازيگراِن سينما و تئاتر 
خبرى  هاى  سايت  از  يكى  در  را  اجراخوانى  از  پس 
كه  ساخت  مشغول  را  فكرم  آنقدر  كردم  مى  مطالعه 
يادداشت نمايِش «خانه وا ده» را با شرِح مختصِر اين 
گليِم ما در جامعه به چه  واقعه آغازيدم، اين كه پا و 
حاشيه  در  تواند  نمى  هنرمند  يك  كه  آمده  در  روزى 
آنكه  بى  بپردازد  ايمانى  اى  فريضه  اداى  به  امنيت  ى 
شرِح  است   ذكر  به  الزم  نشود.   روا  او  بر  اى  هجمه 
تأثير  خبر  اين  ولى  دانم،  نمى  وقع  ما  از  مبسوطِى 
دهشتناِك خود را بر من گذارد و آن اين كه هم سان 
انديشى و تك صدايى ميراِث كدام طرِز تلقى است كه 
اين مايه پا از گليِم ما دراز مى كند و به تهاتر و تخاصم 

بر مى خيزيم و ريشه  مهر بر مى كنيم ؟
واقعه  به  اشاره  باالدست  سطوِر  در  چرا  كه  اين   
اين  از  شد  خودمان  جامعه   از  مستند  و  بار  غم  اى 
روست كه درباره نمايِش «خانه وا ده» حرف مى زنم 
نمايشى كه نشانه نقدش به سوى همين تك صدايى 
و همين استبداِد از اين دست است كه هر كه خود را 
كه  را  ديگرى  و  حقيقت  منادِى  و  خواند  مى  حق  بر 
عتاب  و  خطاب  مجنون  و  ديوانه  نيست  سو  هم  او  با 
مى كند نمايِش «خانه وا ده» برگردانى از ريشه هاى 
ده»  وا  «خانه  را  خانواده  كه  است  فكرى  دگماتيسم 
مى كند و موجباِت تكثِر جبرى اش را فراهم ساخته 
شايد  روزها  اين  كه  چيزى  كند.  مى  مان  ريشه  از  و 
در جهاِن پيرامون مان به وفور يافت مى شود. جنگ 
و  سوريه  و  افغانستان  و  عراق  در  خاورميانه  هاى 
ناامنى هاى در بحرين و مصر و غيره و مظاهِر همين 
عنان  كه  مان  اجتماعى  رفتارهاى  در  خودكامگى 
تحليِل  به  اشارت  با  را  والدمان  و  گرفته  بالغ  كِف  از 
تبادلى فعال ساخته است و كودكى كتك خورده كه 
به چوِب والِد بالغ گريز مى گريد و پر عقده به جهاِن 
ده»  وا  «خانه  نمايِش  كند.  مى  پيدا  نيل  اضطراب  پر 
خودخواهى  كوشد  مى  دراماتيك  هاى  جنبه  از  فارق 
و خودكامگِى ما در جامعه و تك صدايى را نقد كند و 
نمايِش «خانه  بيدار.  دل  در  را  جمع  اضمحالِل  هراِس 
مى  كافكا  مسِخ  چون  هولناكى  دگرديسِى  به  ده»  وا 
ماند و يا كرگدِن يونسكو را شبيه است و برانژه هاى 
مقاومى كه تاِب رويارويى ندارند و از رمق افتاده اند 
و  است  خردورزى  مجالگاِه  تئاتر  دهد.  مى  نمايش  را 
خوب آنكه انديشه اى پر مخاطره چون نقِد فردگرايى 
جاى  آن  در  ده»  وا  «خانه  عنواِن  تحِت  نمايش  در 
خوش كند تا هر يك از ما به فراخوِر رفتاِر متقابل با 
خويشاِن خويش در يابيم كه خانواده در خطر است. 

خبر
اجراى «زيباترين شكيب» ويژه بانوان 

و  كارگردانى  به  شكيب»  «زيباترين  نمايش 
فرهنگى  مجتمع  در  شعبانى  مريم  نويسندگى 

هنرى فجر روى صحنه مى رود.
به گزارش روابط عمومى فرهنگسراى بهمن؛در اين 
آوركربال»  «پيام  نمايشنامه  از  برگرفته  كه  نمايش 
رضايى،  صبا  منظريان،  مبينا  همزوى،  مبينا  است؛ 
ريحانه افخم، ريحانه ذاكر، مونا شعبانى، فاطمه نورى 

و محدثه دروديان ايفاى نقش مى كنند.
و  عاشورا  رخداد  نمايشى  پرداخت  است؛  گفتنى 
«خطبه خوانى حضرت زينب (س) در مجلس يزيد» 
و معرفى  شخصيت وجايگاه حضرت زينب (س) در 
پيروزى نهضت عاشورايى از اهداف مهم اين نمايش 
است كه از ساعت 15 تا 17 سه شنبه  25 آذر ماه در 
سالن آمفى تئاتر مجتمع فرهنگى هنرى فجر  برگزار 

مى شود.
اتمام  از  پس  مذهبى  كارشناس  پناه  احمدى  زهرا 
نمايش مذكور پيرامون ابعاد  شخصيت حضرت زينب 
را  مطالبى  حسين(ع)  امام  اربعين  و  عليها  اهللا  سالم 

بيان خواهد كرد. 
عالقمندان مى توانند به نشانى فلكه چهارم خزانه، 

خيابان جمشيد سيد مراجعه كنند.

اثر عكاس ايراني 
در موزه هنرهاى معاصر كاپواى ايتاليا

(گاو  بوفالو  عنوان  با  احمدنشان  از  عكسى 
نمايشگاه  در  برگزيده  عكس  عنوان  به  ميش) 
معاصر  هنرهاى  موزه  در  طبيعى  مناظر  عكس 
كاپوا در كنار شركت كنندگانى از ايتاليا، امريكا، 

فرانسه و مكزيك قرار گرفت.
اين جشنواره  با مشاركت گروه معمارى و طراحى 
صنعتى دانشگاه دوم ناپل و كميته ايتاليايى يونسكو 

انجام شد.
كاپوا  فرهنگى  مشاور  كاپريليونه  يوالندا  پروفسور 
هنرهاى  موزه  رييس  كيامبرونه  الساندور  پروفسور  و 
اين  اصلى  عوامل  و  ريزان  برنامه  از  كاپوا  معاصر 

جشنواره بوده اند.

رسول يونان،مهمان ويژه نشست
«خانه مينى مال نياوران»

نياوران»  مال  مينى  «خانه  نشست  سومين 
از ساعت 17  آذرماه  ششم  و  بيست  چهارشنبه 
در گالرى شماره 2 فرهنگسراى  نياوران برگزار 

مى شود.
در  نياوران،  فرهنگسراى  عمومى  روابط  گزارش  به 
آغاز  سال 93  مهرماه  از  كه  مال  مينى  هاى  نشست 
ماليست  مينى  و  نويسان  داستان  از  جمعى  شده، 
با  آثار  اين  و  دهند  مى  ارائه  را  خود  آثار  آخرين  ها 
حضور اساتيد و كارشناسان مورد نقد و بررسى قرار 

مى گيرد.
همچنين سخنرانى استادان برجسته و كارشناسان 
اين حوزه كه مهمان ويژه برنامه هستند، بخش ويژه 
رود. مى  شمار  به  نياوران  مال  مينى  هاى  نشست 

در  تخصصى  سخنرانى  ضمن  بخش  اين  در  استادان 
را  خود  آثار  آخرين  از  تعدادى  مال  مينى  خصوص 

براى حضار قرائت مى كنند.
نياوران  مال  مينى  خانه  سوم  نشست  ويژه  مهمان 
و   شاعر  ماليست،  مينى  نويسنده،  يونان  رسول 
ارائه  بر  عالوه  كه  است  معاصر  نويس  نمايشنامه 
سخنرانى و خواندن مينى مال در نقد و بررسى آثار 

ارائه شده نيز شركت مى كند.



آيا «سرافراز» مى تواند
به «مقامات سياسى» نه بگويد؟

ملى  رسانه  براى  شده  گرفته  نظر  در  اعتبارات 
در اليحه بودجه 94 با اعدادى گره خورده كه اين 
سازمان را بيش از پيش وابسته به آگهى مى كند و 
بيش  را  تبليغاتى  برنامه هاى  و  آگهى  پخش  دامنه 
اين  با  و  مى گستراند  تلويزيون  سطح  در  پيش  از 
براى  روشنى  دورنماى  نيز  آينده  سال  در  اوصاف 
برنامه هاى  كيفى سازى  در  عميق  و  فراگير  تحول 
از  عبور  براى  راهى  آيا  اما  ندارد  وجود  تلويزيون 
 85 تا  اخير  سال هاى  در  كه  سازمانى  در  بحران 
انسانى  نيروى  و  پشتيبانى  صرف  بودجه اش  درصد 

شده، وجود دارد؟
مجلس  تقديم  شرايطى  در   1394 بودجه  اليحه 
بسيارى  كنار  در  ملى  رسانه  كه  شد  اسالمى  شوراى 
از نهادهاى ديگر به واسطه شرايط بودجه اى كه پيش 
رشد  نداشت،  وجود  آن  براى  نيز  چاره اى  و  است  رو 
چشمگيرى نداشت تا با رقم بودجه اى كه براى سال 
94 در خوشبينانه ترين وضعيت به همان شكل سال 
راه  تنها  مديريتى،  ابتكار  واقع  در  و  شود  سپرى   93
عبور از اين شرايط بحرانى براى نهادى باشد كه در 
سال هاى اخير عمده بودجه اش (چيزى در حدود 85 
در  و  شده  انسانى  نيروى  و  پشتيبانى  صرف  درصد) 
كه  رسيده  توليد  حوزه  به  اندكى  بسيار  سهم  واقع 

آثارش كامًال مشهود است.
در اليحه بودجه سال 94، 1069 ميليارد تومانى 
به عنوان بودجه سازمان صداوسيما پيش بينى شده 
به  نسبت  ميلياردى   197 افزايش  با  مبلغ  اين  كه 
اندك  افزايش  اين  اما  است  روبرو  گذشته  سال 
نمى تواند حتى هزينه هاى كنونى اين نهاد را پوشش 
تا  سازد  فراهم  فرصتى  آنكه  به  رسد  چه  دهد، 
دستخوش  توليد  حوزه  در  ملى  رسانه  سياست هاى 

تغييرات اساسى شود.
رويكرد كليدى مديران رسانه ملى ادغام نهادهاى 
چابك  و  سازى  كوچك  هدف  با  سازمانى  درون 
بخش  به  بودجه  كمتر  تخصيص  همچنين  و  سازى 
پيشتيبانى اين نهاد است؛ بخشى كه در حدود 85 
اختصاص  خود  به  را  ملى  رسانه  كل  بودجه  درصد 
ملى  رسانه  آگهى هاى  كاهش  مقابل  در  و  مى دهد 
حذف  همچنين  و  معقول  سقف  به  رسيدن  تا 
پايين  را  ملى  رسانه  اعتبار  و  شان  كه  آگهى هايى 
در  سازمان  اين  كوچك سازى  با  همزمان  مى آورد، 

دستوركار قرار گرفت.
از  كه  شده  موظف  را  ملى  رسانه   ،94 بودجه  در 
تومان  ميليارد   1200 بازرگانى،  آگهى  پخش  طريق 
درآمدزايى داشته باشد و اين درحالى است كه مردم 
 890 درآمد  اساس  بر  آگهى  مقدار  همين  پخش  از 
ميليارد تومانى هم ناراضى هستند و در واقع با اين 
آنتن  به  مجبور  گذشته  از  بيش  ملى  رسانه  رويكرد، 
فروشى خواهد شد و اال با چالش كسرى بودجه دست 
و پنجه نرم خواهد كرد اما آيا راه ديگرى براى جبران 
اين كسرى بودجه وجود دارد و مى توان بحرانى كه 
در آينده براى رسانه ملى فراگيرتر از اين خواهد شد 

را پايان بخشيد؟
ملى  رسانه  مديران  كار  دستور  در  راهكار  ظاهراً 
از  بخش  بزرگ ترين  سراغ  به  رفتن  هم  آن  و  است 
محل هزينه كرد بودجه رسانه ملى است. رسانه ملى 
چند  و  تجارى  برج  يك  حد  در  مى تواند  ابعاد  آن  با 
زمين فوتبال فضا داشته باشد و در مقابل با چندين 
برج مرتفع، نه تنها توسعه كمى در استوديوسازى و 
بخش  بلكه  باشد،  داشته  ادارى  ساختارهاى  تجميع 
اختيار  در  كه  وسيعى  جغرافيايى  پهنه  از  وسيعى 
قرار  بهره بردارى  مورد  ديگرى  زمينه هاى  در  را  دارد 
دهد و بخشى از رقم بسيار كالن نگهدارى اماكن اين 

سازمان را كاهش دهد.
اين اتفاق شايد در ميان مدت قابل تحقق باشد اما 
سريع  روش هاى  سال،  انتهاى  تا  و  مدت  كوتاه  در 
االثرتر ديگرى نيز وجود دارد و آن هم كاهش قابل 
درصد   85 كه  است  سازمان  انسانى  نيروى  توجه 
با  اقدام  اين  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  بودجه 
ادغام نهادهاى هم  عرض نظير ادارات طرح و برنامه 
شبكه هاى مختلف و همچنين ادغام نهادهاى توليد 
و  خبر  اتاق  واحد  ساختار  يك  ايجاد  و  هم ارز  خبر 
تا  ادغامى،  ساختارهاى  براى  زبده  نيروهاى  حفظ 

انتهاى سال قابل تحقق است.
كاهش  با  بايد  سازى  كوچك  و  چابك سازى  اين 
كه  شود  همراه  انسانى  نيروى  درصدى   40 تا   30
بودجه  درصد   84 از  درصد   45 تا   30 شكل  بدين 
شايد  و  مى شود  نيرو ها  اين  صرف  كه  سازمان 
مى شود،  تومان  ميليارد  تا 700  رقمى  حدود 500 
تكيه  با  بتوان  البته  و  شود  افزوده  توليد  حوزه  به 
نيز  را  تلويزيون  آگهى هاى  حجم  آن،  از  بخشى  بر 

كاهش داد.
رخ  سادگى  به  انسانى  نيروى  كاهش  اين  البته 
انسانى  نيروهاى  از  بسيارى  كه  چرا  داد،  نخواهد 
و  نيستند  ساده  نيروهاى  صداوسيما،  سازمان 
احتماالً همچون برخى نهادهاى ديگر مقاومت بسيار 
شديدى در مقابل اين كوچك سازى و تعديل نيرو 
چهره ها  برخى  دارد  احتمال  و  داشت  خواهد  وجود 
مدير  حفظ  خواستار  مطرح  بعضاً  سياسى  مقامات  و 
حفظ  به  متكى  حفظ شان  كه  شوند  كارمندانى  يا 
ساختارها است و در صورت وقوع اين تماس ها، كار 

دشوار خواهد شد.
آن   - ملى  رسانه  كوچك سازى  دليل،  همين  به 
گفتن  «نه»  و  رقمى-  چهار  يا  سه  اعدادى  با  هم 
مكرر مديران ارشد رسانه ملى به تماس ها، شجاعتى 
انتظار  به  بايد  كه  رويكردى  مى كند؛  طلب  را  ويژه 
خواهد  تحقق  سال  انتهاى  تا  آيا  كه  ديد  و  نشست 
يافت و آثارش هم در كاهش آگهى هاى بازرگانى و 
نمايان   94 سال  در  تلويزيون  كيفى گرايى  در  هم 

خواهد شد؟
منبع: تابناك

امير ابراهيمى چند فيلم 
را آماده پخش دارد.

در  جوان  بازيگر  اين 
فيلم»  «بانى  با  وگو  گفت 
حاضر  حال  «در  گفت: 
پخش  آماده  را  فيلم  چند 
سينمايى  فيلم  در  دارم. 
به  آتوسا»  هاى  «خنده 
فريد  عليرضا  كارگردانى 

حضور داشتم كه هم اكنون در مرحله فنى 
قرار دارد و قرار است در جشنواره فيلم فجر 
نيز  تازگى  به  اينكه  ضمن  درآيد.  نمايش  به 
كارگردانى  به  «گينس»  سينمايى  فيلم  در 

محسن تنابنده قرارداد بسته ام».

او اضافه كرد: «فيلم هاى 
بهمن  «پدر»  تلويزيونى 
نازيال  «اليما»  گودرزى، 
آشنا»  «غريب  و  حديقى 
آماده  نيز  را  آريا  حسين 
اينكه  ضمن  دارم.  پخش 
به  «ارثيه»  كوتاه  فيلم  در 
كارگردانى ميسا مولوى نيز 

حضور داشته ام». 
بازيگر مجموعه هاى «دردسرهاى عظيم» 
«ضمن  گفت:  پايان  در  در»  بد  «روزهاى  و 
با  فيلمى  دوربين  مقابل  نيز  تازگى  به  اينكه 
ياسر  كارگردانى  به  شخصى»  «مسافربر  نام 

انتظامى رفته ام».
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نگاه ديگران عكس و مكث
 عكس يادگاري بعد از «بعضيا»

شب  يكشنبه  كه  ارجمند  داريوش  فيلم:  باني 
پايان  از  پس  بود،  «بعضيا»  برنامه  مهمان  گذشته 
پخش با عوامل آن از جمله علي ضيا عكس يادگاري 
گرفت. بخشي از حرفهاي او را در اين برنامه بخوانيد:

من دوهزار خاطره از اين سينما دارم كه تا قبل از 
روزى كه بميرم آنها را چاپ مى كنم تا روزى مى نويسم 
كه سنگين تر از قلم نمى توانم دستم بگيرم. بايد براى 
نسل آينده افشاگرى هايى درباره سينما انجام بدهم. 
چون فكر مى كنم نسلى كه مى آيد بايد حقايقى را 
قول  به  گويم.  مى  را  حقيقت  من  بداند.  باره  اين  در 
مالك اشتر؛ از على آموخته ام بى كينه شمشير بزنم. 
ديگر  بگويم  اگر  اما  نمى گويم  آره  فيلمى  به  من  اما 
تمام است. آنهايى كه با من كار كرده اند مى دانند من 
مطيع كارگردان كار هستم اما هرگز حاضر نشدم پاى 
نقش خيلى كارها را در اين رابطه در دفاتر انجام دهم. 
كم مى خورم گرد مى خوابم اما زير بار نمى روم.من از 
خودم هيچى ندارم و در خانه زنم زندگى ميكنم. اما 
طلبكار هيچكس نيستم. سه تا بچه دارم هر كدام سه 
دفعه دانشگاه رفتند. از كسى طلبكار نيستم. اما وقتى 
راهبندان سر راهم ايجاد مى كنند ديگر نمى شود... تو 

اهل فضلى و دانش همين گناهت بس..
ايران  مردم  كه  است  اين  من  پايانى  هاى  صحبت 
قدر هنرمندان درجه يكشان را مى دانند. آنقدر براى 
جا  من  همراه  تلفن  ديگر  كه  آمده  تسليت  پيام  من 
هميشه  و  مى بوسم  را  ايران  مردم  دست  من  ندارد. 
گفته ام كه نوكر مردم هستم. من سه شعار در زندگى 
سه  مردم  نوكرى  دو  خداوند  عبوديت  يك  دارم. 

خدمت به فرهنگ سرزمين.

خبر رامين فر درباره «پايتخت 4»

در  هما  نقش  بازيگر  فر  رامين  ريما  فيلم:  باني 
«پايتخت 4» از عدم توليد سري جديد اين مجموعه 
براي پخش در نوروز 94 خبر داد. او با انتشار تصويري 
جريان  در  گويا  كه  تنابنده  محسن  كنار  در  خود  از 
يكي از نشست هاي خبري اين سريال گرفته شده در 
سريال  اين  چهارم  سري  كه  داد  خبر  مجازي  فضاي 
به نوروز 94 نخواهد رسيد. البته با توجه به مشغول 
اينكه  و  «ميكائيل»  سريال  در  مقدم  سيروس  بودن 
گفته شده او پس از آن نيز به سراغ مجموعه جديدي 
پيش  توان  مي  رفت،  خواهد  البدل»  عنوان «علي  با 
وقت  امسال  باقيمانده  روزهاي  در  او  كه  كرد  بيني 

براي پرداختن به پايتخت جديد نخواهد داشت.

واكنش سحر جعفرى جوزانى 
به درگذشت ارجمند

واكنش  در  جوزانى  جعفرى  سحر  فيلم:  باني 
از  عكسى  انتشار  با  ارجمند  انوشيروان  درگذشت  به 
پشت  در  مرحوم  آن  فرزند  ارجمند  برزو  و  خودش 
نوشت:  مديرى)  (مهران  تلخ»  «قهوه  سريال  صحنه 
برزو ارجمند از همكارهاى عزيز و مهربون من هست.

عاشق پدرش بود و ميدونم هميشه عاشقش خواهد 
روى  لبخند  دوباره  و  باشه  آخرش  غم  اميدوارم  بود. 
ارجمند  انوشيروان  آقاى  بياد.  مهربونش  لبهاى 
هنرمند بزرگى بودند و هميشه در يادها باقى خواهند 
زنده  هميشه  هنرشون  اما  اند  رفته  ما  ميان  از  ماند. 
روز  يه  عزيز  ارجمند  برزو  ميكنم  آرزو  ماند.  خواهد 
مثل اين عكس لبخند روى لبهاى مهربونت بياد. به 

خانواده محترمشون تسليت عرض مى كنم».

واكنش بازيگر طنز به مطلب بختياري

از  نقل  به  مطلبي  در  گذشته  روز  فيلم:  باني 
اينستاگرام بهنوش بختياري، جمالت محبت آميز او 
را خطاب به بهشاد مختاري در همين ستون آورديم. 
مختاري نيز در واكنش به اين اظهار لطف بختياري، 
او  كنار  در  خودش  از  تصويري  با  همراه  را  پستي 
بختياري  بهنوش  بانو  آمده:  آن  در  كه  كرد  منتشر 
با  مخصوصا  پيجشون  تو  عكسم  گذاشتن  با  ديروز 
آورد،  در  منو  اشك  واقعا  كه  زيبا  نهايت  بي  متن  يه 
منو شرمنده خودشون كردن و اتفاقا هر چي خوبي 
نسبت  من  به  رو  بود  خودشون  وجود  در  مهربوني  و 
دادن. اگه فقط 50 درصد آدما مثل اين بانوي اصيل 
ايراني بودن و دنيا رو زيبا ميديدن باور كنيد تو همين 
دنيا ما بهشتو ميديديم ، بهنوش جان خواهر عزيزم 
من متاسفانه بلد نيستم قشنگو تاثير گذار حرف بزنم، 
چجوري  نميدونم   ، ميگم  خودم  ساده  زبونه  با  پس 
و  دوست  داشتنه  لياقت  اميدوارم   . كنم  تشكر  ازت 
كجا  هر   ، باشم  داشته  رو  شما  مثل  عزيزي  همكار 

هستي علي (ع) يارت باشه آبجي.

داريوش كاردان مدتهاست كه به عنوان كارگردان با تلويزيون همكاري نمي كند. وي درباره 
عدم همكاري اش با تلويزيون در سالهاي اخير به «باني فيلم» گفت:«من 5 سال است كه براي 
تلويزيون برنامه اي نساخته ام. آخرين كارم برنامه«شبكه سه و نيم» بود، اما بعد از آن تصميم 
گرفتم ديگر كاري نسازم. چون با مميزيها نمي توانم كنار بيايم. با روحيه من سازگار نيست. 
بهتر است ديگران بسازند و ما بازي كنيم». كاردان كه اين اواخر سريال«39 هفته» را روي 
آنتن داشت، ادامه داد:«امسال براي ماه رمضان اجراي برنامه«شهر باران» را برعهده داشتم كه 
هنوز از آن برنامه بابت اجرا طلبكارم. در سريال«معماي شاه» بازي كردم كه باز هم طلبكارم. 
من كه شغل دوم ندارم و سرمايه دار و كارخانه دار نيستم. بنابراين همين چيزهاست كه باعث 
بي انگيزگي براي من شده است». وي همچنين درباره نقشي كه در سريال«معماي شاه» بازي 
كرده، توضيح داد:«نقش امير عباس هويدا را در اين سريال بازي كردم. كار خوبي بود، اما با 
وجود اين كه 8 ماه است بازي من در اين سريال تمام شده، اما هنوز با من تسويه حساب 
نكرده اند كه اين مشكل هم متأثر از وضع مالي نامساعدتلويزيون است». وي همچنين درباره 
سريال«كاله پهلوي» نيز گفت:«متأسفانه فقط 49 ثانيه از بازي من در اين سريال پخش شد 
و باقي سكانس ها حذف شد پس چه توقعي داريد من با 35 سال سابقه كار هنري، با اين 
شرايط كار كنم». كاردان در پايان توضيح داد:«در كنار مسائل مالي فضاي كار هم خيلي براي 
من مهم است. فضايي كه بتوان در آن نفس كشيد و حرف زد. اميدوارم بتوانم روزي برنامه 

اي مثل صندلي داغ بسازم؛ گر چه با تغيير مديريت ها و رياست جديد خوش بين هستم».

پوالد كيميايي كه آخرين حضورش در تلويزيون بازى در سريال«ماتادور» بود، در تدارك 
فيلمسازي است. او درباره فعاليت هاى اخيرش به «بانى فيلم» گفت:« پيش از اين چند بار 
قرار بود كه در تاتر هم تجربياتى كسب كنم كه به داليلى نشد. اما به زودى تصميم دارم در 
يك نمايش خيلى خاص بازى كنم و براى نخستين بار روى صحنه بروم كه چون هنوز رسانه 
اى نشده است، درباره آن نمى توانم توضيحى بدهم. اما قرار است كه خيلى زود نخستين 
فيلمم را به عنوان كارگردان مقابل دوربين ببرم». بازيگر سريال«مرگ تدريجى يك رويا» در 
ادامه درباره نخستين تجربه كارگرداني اش گفت:«فيلمنامه اى با عنوان«معكوس» را نوشته 
ام كه تازه وارد پيش توليد شده ايم و با برنامه ريزى هاى انجام شده اسفند ماه فيلمبردارى 
را آغاز خواهيم كرد.بازيگران هنوز انتخاب نشده اند. اما آقايان سرتيپى و تخت كشيان تهيه 
كنندگى كار را برعهده خواهند داشت. داستان درباره پسرى است كه مشكل خانوادگى دارد و 
در قبرستان اتومبيل با يكى از دوستانش تعميرگاهى دارند. با ورود پدرش كه سالها پيش آنها 

را ترك كرده و يك اتومبيل مسابقه قديمى كه دريافت مى كند، وارد ماجراهايى مى شود».
كيميايى تا امروز در فيلم هاى بسيارى از جمله «ضيافت»، « به هدف شليك كن»، «حكم»، 

«اعتراض»، «رئيس»، «شمعى در باد»، «سربازهاى جمعه» حضور داشته است.
 پوالد كيميايى كه به واسطه پدرش وارد سينما شد و در 7 سالگى با بازى در فيلم«سرب» 

نخستين گامها را در اين حرفه برداشت.

برخي از بازيگران كه در سالهاي گذشته در سينما و تلويزيون 
جزو  بقايي  بهروز  و  اند  شده  كار  كم  است  مدتي  بودند،  فعال 

همين بازيگران است. 
جمله«سيب  از  بسياري  سريالهاي  و  فيلمها  در  امروز  تا  وي 
ژوئن»،  پنجم  «پرواز  «شناسايي»،  سنگ»،  «هفت  سلما»،  و 
گوش  «توي  شيرين»،  «دنياي  ابدي»،  «قطار  «همسران»، 
است.  كرده  نقش  ايفاي  خنده»  «سيب  كن»،  زمزمه  سالمم 
در  فعالي  حضور  هم  كارگردان  و  نويسنده  عنوان  به  همچنين 
اين عرصه داشته است. وي درباره فعاليت هاي اخيرش به «باني 
فيلم» گفت:«مدتي است كه در هيچ كاري بازي نكرده ام. چه 
در سينما و چه در تلويزيون. فرصت آن پيش نيامده است. يا 
سناريو ها خوب نبوده و يا شرايط براي كار مهيا نشده است». 
بازيگر مجموعه«به كجا چنين شتابان» در ادامه گفت:«در حال نگارش فيلمنامه اي هستم كه هنوز نگارش آن به پايان 
نرسيده است. موضوع آن هم مربوط به اولين روز جنگ ايران و عراق است و اتفاقاتي كه در آن روز به وقوع پيوست. 

احتماالً تا پايان سال نگارش آن را به پايان مي رسانم و در سال جديد آن را خواهم ساخت».
 

فراهم  بازيگر  يك  با  صحبت  براي  فرصتي  وقتي 
مي شود، معموالً همه از شرايط موجود گله مند هستند. 

يلدا قشقايي جزو همين افراد گله مند است.
چون«صورتي»،  هايي  سريال  و  ها  فيلم  در  امروز  تا  وي   
«سيب  نزديك»،  خيلي  دور  «خيلي  رفيق»،  «خداحافظ 
نقش  ايفاي   «13 شماره  خانه  «دفتر  «كاراگاهان»،  ترش»، 
مدتي  گفت:«متأسفانه  اخيرش  فعاليت  درباره  است،  كرده 
نمي  تلويزيون  در  من  به  خوبي  نقشهاي  پيشنهاد  كه  است 
شود. نقشهايي كه بيشتر از سن واقعي من است. نقش مادر 
سن  هم  بازيگر  هاي  خانم  برخي  به  البته  بزرگ!  مادر  يا  و 
باشد  اين  دليلش  شايد  مي شود.  پيشنهادهايي  همچنين  من 
ما بازيگران خانم سن باال كم داريم، اما در كل فكر مي كنم 
دستيارها دنبال چهره هاي ديگر نيستند و ترجيح مي دهند 
سري  يك  و  كنند  دعوت  كار  براي  دستي  دم  هاي  آدم  از 
بازيگران را ازيك پروژه به پروژه ديگر ببرند. اتفاقاً من فيلمي 

بي  كه  داشتم  حقيقت  جشنواره  در  دردسر»  بي  نام«نون  به 
بازيگر  انتخاب  كار  كه  نيست.كساني  موجود  شرايط  به  ربط 
كه  بازيگراني  دنبال  اند.  شده  طلب  راحت  مي دهند،  انجام  را 
اين  كنم  مي  توصيه  روند.  نمي  داشتند،  حضور  پيش  سالها 
اين  ندارند  دوست  مردم  كنند.  عوض  را  ويترينشان  دوستان 
قدر چهره هاي تكراري ببينند». وي همچنين ادامه داد:«من 
سالها پيش نقش اول را در چند سريال بازي كردم. بنابراين 
پايان  در  قشقايي  باشم».  استعدادي  با  بازيگر  كنم  نمي  فكر 
جشنواره  دبير  به  احترام  گفت:«با  حقيقت  جشنواره  درباره 
اما  كردند،  برگزار  آبرومندي  جشنواره  و  كشيدند  زحمت  كه 
فيلم من بسيار جسورانه بود و حقش بود كه به آن پرداخته 
شود.من براي ساخت اين فيلم نزديك بود بميرم، چون بين 
قاچاقچي ها رفتم. در جشنواره حقيقت هم مشكالتي وجود 
دارد. اينكه ويترين فيلمسازانش تكراري است. اي كاش به اين 

مسائل بيشتر پرداخته شود». 

ارژنگ امير فضلي بازيگري است 
آفريني  نقش  با  بيشتر  را  وي  كه 
اش در مجموعه ها و فيلمهاي طنز 
مي شناسيم. او اين اواخر دو فيلم 
ويدئويي براي شبكه نمايش خانگي 
آماده توزيع  دارد.  اميرفضلي درباره 
فيلم»  «باني  به  جديدش  كارهاي 
براي  ويدئويي  فيلم  «دو  گفت: 
شبكه نمايش خانگي كه كارگرداني 
داشته  عهده  به  اورنگ  آقاي  را  آن 
از كارهاي آماده پخش من است». 

مجموعه  در  بازي  تلويزيون  در  حضورش  آخرين  كه  او 
هاي«همه خانواده من» و «تهران، پالك 1» بود، در ادامه 
گفت:«در كنار كار تصوير، من يك تئاتر به كارگرداني آقاي 

اسماعيلي دارم كه از هفته ديگر در 
مي شود».  اجرا  پونك  تماشاخانه 
مورد  در  را  اش  گاليه  فضلي  امير 
تلويزيوني  و  سينمايي  هاي  پرو  ژه 
اينگونه بيان كرد:«متاسفانه هميشه 
خوبي  مالي  اوضاع  از  هنرمندان  ما 
دوست  همه  و  نيستيم  برخوردار 
سريالي  يا  فيلم  كم  بودجه  با  دارند 
كه  بزنند  كليد  را  خوب  محتواي  با 
همين باعث مي شود تا برخي كارها 
كيفيت خوبي نداشته باشند». نا گفته 
نماند اميرفضلي تا امروز در مجموعه هاي«تبريز در مه»، 
«قرارگاه مسكوني»، «ساعت خوش»، «گلهاي 77»، «حرف 

تو حرف» و... ايفاي نقش كرده است.

هاى  لوكيشن  در  اخيرش  پروژه  دو  در  رياضى  حميرا 
كردستان بازى كرده است.

دختران،  چون  هايي  سريال  بازيگر  رياضي  حميرا 
پهلوانان نمي ميرند، بچه هاي هور، هفت سنگ، وضعيت 
سفيد كه اين اواخر باز پخش سريال«روزگار جواني» را 
روي آنتن آي فيلم داشت، درباره فعاليت هاي اخيرش 
در  بازي  كه  است  ماه  يك  گفت:«حدود  فيلم»  به«باني 
به  فيلم  اين  در  من  ام.  رسانده  پايان  به  را  فيلم«ژوان» 
همراه همسرم آقاي اوسيوند ايفاي نقش كرديم و باقي 
بازيگران، هنرمندان سنندجي بودند. تمام سكانس ها در 

كردستان و سسندج مقابل دوربين رفته است». 
اين  در  كه  نقشي  ويژگيهاي  درباره  همچنين  وي 
به  معلمي  خانم  نقش  داد:«من  ادامه  كرده،  بازي  فيلم 
نام«ژوان» را بازي كردم كه ما در فالش بك ماجراهايي 
اين  از  بيشتر  كنيم.  مي  دنبال  داده  رخ  برايش  كه  را 
نمي توانم درباره آن نقش صحبت كنم. جذابيت كار از 
دست مي رود. اما مي توانم بگويم نقش بسيار متفاوت 
چون  بود.  برايم  بخشي  لذت  و  جذاب  و  جالب  تجربه  و 
نقش يك كرو الل را بازي كردم كه كار سختي بود و به 
جاي ديالوگ بايد فقط بازي مي كردم. اما اين نقش را 
خيلي دوست داشتم. پمن اينكه ما در روستاهاي زيباي 
جذاب  برايم  هم  نظر  اين  از  كه  كرديم  بازي  كردستان 
بود». رياضي در پايان درباره ساير فعاليتش گفت:«فيلم 
و  همسر  با  كه  دارم  اكران  نوبت  در  نيز  را  «شرفناز» 
خوب  كار  هم  آن  و  كرديم  بازي  پيش  سال  دو  دخترم 

و لذت بخشي بود».

داريوش كاردان
پنج سال دوري از كارگرداني 

  زينب عليپورچهره و خبر

پوالد كيميايى
بزودي پشت دوربين نخستين فيلمش 

بهروز بقايي
به تصوير كشيدن اتفاقات اولين روز جنگ

ارژنگ امير فضلي 
بازي در دو فيلم ويدئويي

حميرا رياضي
ايفاي نقش هاى متفاوت در كردستان

امير ابراهيمى
حضور در چند فيلم و سريال

يلدا قشقايي
لطفًا ويترين تان را عوض كنيد!



مجتبى احمدى- اينكه پژمان بازغى با 
دو فيلم «دوئل»، سريال هاى «همچو 
سرو» و مجموعه در حال پخش «دولت 
مخفى» توانسته فضاى دفاع مقدس 
را از زواياى مختلف تجربه كند، شايد 
به زندگى شخصى و حرفه پدرش هم 
بى ربط نباشد. او اهل شمال است و 
پدرش سالها براى محافظت از مرزهاى 
آبى ايران در بوشهر و در نيروى دريايى 
فعاليت كرده، يك جورهايى با فضاى 
دفاع مقدس آشناست. بازيگر سريال 
سالها  طول  در  دوستى»  «آژانس 
معموالً  بازيگرى  عرصه  در  فعاليتش 
هم  موازات  به  را  تلويزيون  و  سينما 
سينما  حالى  در  او  است.  برده  پيش 
«اعتراف»،  قبيل  از  هايى  فيلم  با  را 
«جوانى»، «بلوغ»، «دخترى در قفس 
و  «تارا  ليال»،  «خواب  باز»،  ريسمان 
كرده  تجربه  و...  فرنگى»  توت  شب 
است كه نمى توان ازكنار فيلم هايى 
و  جمعه»  «سربازان  «دوئل»،  چون 
با  «ندارها»  حتى  و  ستاره»  «كافه 
بازيگر  كرد.  عبور  راحتى  به  او  بازى 
سريال «دريايى ها»، «گذر عاشقى»، 

«گماشته»، «تاوان»، «بوى باران» كه طنز تلويزيونى را با مهران مديرى 
و با سريال «مرد هزار چهره» و «مرد دو هزار چهره» تجربه كرده است، 
در حالى اين روزها مشغول بازى در فيلم «ناهيد» به كارگردانى آيدا 
پناهنده است كه سريال «دولت مخفى» را با نقش سعيد اخيراً روى 
آنتن شبكه دو ديديم. بازغى مهمان يك فنجان چاى بانى فيلم شد تا از 

«دولت مخفى» و اتفاقات رخ داده در اين سريال بگويد: 
***

كماكان در بندر انزلى هستى و مشغول بازى در فيلم «ناهيد»؟
ـ بله، كار خانم آيدا پناهنده...

تا چه زمانى فيلمبردارى ادامه دارد؟
ـ تا بيست و پنجم همين ماه...

و بعد از «ناهيد» برنامه شما چه خواهد بود؟
ـ چند تا پيشنهاد دارم.

در  ها  شب  اين  شما  بازى  با  كه  مخفى»  سريال «دولت  اما  و 
حال پخش است...

ـ فيلمنامه را براى من فرستادند، خواندم و چون خيلى زود مى خواستند 
كليد بزنند، به سرعت كار را مطالعه كردم. فيلمنامه اوليه انسجام الزم را 
نداشت ومن اول كار عذرخواهى كردم. دوستان ظاهراً رفتند و دو هفته اى 
هم فيلمبردارى كردند. بعد با من تماس گرفتند و گفتند يكسرى تغييرات 
در فيلمنامه انجام شده و قرار است در آينده نيز انسجام الزم به فيلمنامه 

منتقل شود. من هم پذيرفتم و رفتم كار كردم.
ايرادهاى اوليه فيلمنامه را در چه مى ديدى؟ آيا برطرف شد؟
ـ يك مقدار چفت و بست هاى ورود سعيد را دوست نداشتم. به خاطر 
يك باغ ميوه مى آمد، عقبه او معلوم نبود كى است؟ بعد مى فهميديم 
فرمانده اطالعات عمليات جنگ بوده، در كل خيلى به نظرم منسجم نمى 

آمد، ولى در نهايت قضيه در اجرا تا حدود زيادى رفع و رجوع شد.
يعنى چيزى كه مى بينيم به ايده آل تو نزديك شده است؟

ـ هر چه گذشت فيلمنامه دچار تغيير شد. هم در بخش اردوگاه و هم 
در بخش شمال تغييرات زيادى داشتيم. خيلى از قصه ها و ماجراها كم 

رنگ شد. در كل فيلمنامه دچار تغيير زيادى شد.
تقريبًا  اى،  نكرده  تجربه  كم  شما  را  سعيد  شبيه  هايى  نقش 
جزو بازيگرانى هستى كه با حوزه دفاع مقدس و اين ژانر آشنايى 
به  تا  آنچه  با  چقدر  را  مخفى»  «دولت  سريال  فضاى  دارى،  كامل 

حال كار كرده اى متفاوت ديدى؟
تفاوتى  ام  كرده  بازى  حال  به  تا  من  كه  كارهايى  تمام  با  نقش  اين  ـ 
اساسى داشت و آن اين بود كه بخشى از قصه سعيد به خانواده اش مرتبط 
مى شد. در واقع ما در سينما هم تا اين حد خانواده را وارد فاز دفاع مقدس 
با اين نگاه نكرده بوديم. تمام آدم هايى كه رفتند شهيد يا اسير شدند، 
داراى خانواده بودند. اينكه چه باليى سر خانواده مى آيد، خانواده چه مى 
كند و در نهايت چه اتفاقى مى افتد، كمتر محور قصه ها بوده است. اينكه 
چقدر خانواده بايد ايثار و ازخودگذشتگى داشته باشد كه اين ماجرا را باور 
كند و بپذيرد. همه اينها در كنار هم شخصيت سعيد و قصه اى كه براى او 

در اين سريال تعريف مى شد را براى من ويژه تر مى كرد.
نقطه  ترين  شمالى  به  مهاجر  يكى  خانواده  دو  قصه  روايت 
واسطه  به  حاال  كه  كشور  منطقه  ترين  جنوبى  از  ديگرى  و  كشور 
موثر  جنگ  خود  و  رسند  مى  يكديگر  به  كشور  شمال  در  جنگ 

است در اين جدايى...
ـ اين قصه در دو بخش روايت مى شود. يك بخش شمال كه به نظرم 
مهمترين آن در خانواده سعيد و خانواده پروانه خالصه مى شد. داستان 

يك خانواده كامًال جنوبى و يك خانواده مهاجر...
با دو فرهنگ كامًال متفاوت...

خانواده  گرفتن  سامان  و  سر  من  براى  متفاوت.  نگاه  دو  با  دقيقاً،  بله  ـ 
سعيد مهم بود. ما در اين باره با آقاى برزيده بحث هاى زيادى هم داشتيم. 
در خصوص خانواده هايى كه از جنوب كشور به اجبار جنگ به شهرهاى 
مختلف از جمله اصفهان، شيراز، مشهد و... مى رفتند و كمتر بحث شمال 
كشور مورد نظر قرار مى گرفت. هم رزم بودن سعيد و اصغر قصه اين دو 
خانواده را به شمال رساند كه مى توانست بستر خوبى براى روايت قصه باشد.

بهرام  كوچك»  غريبه  «باشو  ماندگار  فيلم  قصه  در  تقريبًا 
بيضايى هم اين دو منطقه مدنظر بودند؟

ـ بله ما آنجا نيز با نگاهى شاعرانه تقابل آن دو فرهنگ را مى ديديم. 
در اين قصه هم ما به كنار هم قرار گرفتن فرهنگ هاى مختلف كشور و 
روابطى كه به ازدواج مى رسد پرداختيم. به نظرم بد هم از آب در نيامد و 
مردم ارتباط الزم را برقرار كردند، چون قصه را فهميدند و پرداخت الزم 

براى به باور رسيدن مخاطب در كليت كار موجود است.
به نظر بخش شمال با توجه به خط و ربط قصه و البته به لحاظ 
استتيك لوكيشن و حضور سعيد و پروانه در كنار هم مى شد پر و 

پيمان تر از اين ديده شود...
داشت  را  تصور  اين  كرد،  كارگردانى  را  شمال  بخش  كه  برزيده  آقاى  ـ 
شمال را يك جور بهشت به تصوير بكشد كه وقتى اين آدم ها دل مى كنند 
و مى روند، بزرگى ماجرا در آيد. رفتن از بهشت و 10 سال ماندن در جهنم 
اسارت، نيازمند اين بود كه زيبايى هاى شمال، آرامش و فضاى خوب ابتدا 

ديده شود. سعيد مى توانست نرود، اّما رفت چون دلش جايى ديگر بود. 
سريال «دولت مخفى» مى توانست با قصه اى غنى تر و قوى 
مدنظر  هدف  چه  اگر  كند.  پيدا  دست  اين  از  بهتر  پرداختى  به  تر 

داستان منتقل شده است.
ـ به نظر من مهمترين مسئله در تلويزيون (با توجه به حجم گسترده 

مخاطبش كه من اصًال آن را مخاطب عام يا خاص نمى دانم و به چنين 
تقسيم بندى هايى قائل نيستم، مخاطب مخاطب است) اين است كه ما يك 
داستان قابل قبول را دستمايه سريال قرار دهيم. داستانى كه بتواند حرفى 
بزند و هدفى را دنبال كند و تاثيرى بگذارد. اصًال رسالت يك اثر نمايشى جدا 
از بحث سرگرمى همين است. به نظر من سريال «دولت مخفى» توانسته 
بخش  دو  مخفى»  «دولت  سريال  بگيرد.  قبولى  قابل  نمره  لحاظ  اين  از 
داشت. يك بخش را در شمال گرفته بوديم و قرار بود بخش هايى را هم در 
خوزستان بگيريم و اردوگاه را هم كه اصًال نگرفته بوديم. بعد از اينكه پروژه 
دچار بحران شد تيم بعدى كه به عنوان نويسنده آمدند بر اساس موجودى 
هايى كه گرفته شده بود و شايد بازيگرانى كه مانده بودند. خب خيلى از 
بازيگران از ما جدا شده بودند و ما نمى توانستيم دوباره آنها را بياوريم و قصه 
را بازنويسى كنند و داستان را با اردوگاه جبران كنند. يعنى تالش بر اين بود 
كه همان خط فكرى پيش برود. ما مى دانستيم قرار است براى پروانه چه 
اتفاقى رخ دهد و ديگر داستان ها، بنابراين مجبور بوديم كارى را كه حدود 

9 ماه متوقف شده بود بر اساس داشته هايمان پيش ببريم.
در واقع اين توقف 9 ماهه به روند شكل گيرى قصه هم لطمه زد.
ـ بله صد در صد. من اين گله را دارم كه وقتى قصه يك سريال تصويب مى 
شود، بودجه اى به آن اختصاص داده مى شود بايد تا انتها از آن پشتيبانى 
شود. خب تهيه كننده تا يك جايى مى تواند كارش را پيش ببرد. اگر بودجه 
تزريق نشود كار پيش نمى رود. وقتى كه 9 ماه كار تعطيل مى شود روند كار 
تغيير مى كند. يكسرى چيزها را مجبور شديم نگيريم. ما قرار بود به داستان 

پدر سعيد و خانواده اش در جنوب مفصل بپردازيم اّما نرفتيم.
در واقع قصه هايى را كه سعيد براى پروانه از تنهايى هايش روايت مى كند 
و قولى كه به خودش داده است و... تنها تبديل شده به چهار خط ديالوگ! 
يك بخش قصه برادر پروانه (پرويز) است كه گم مى شود و... وقتى كه پروژه 
9 تعطيل مى شود خيلى اتفاقات رخ مى دهد. ما نمى توانيم همه چيز را 

گردن نويسنده بيندازيم. ماجراهايى به بخش توليد مرتبط مى شود.

زيادى  مدت  برزيده  معتقدند  كننده  تهيه  و  عوامل  از  برخى 
را به فاز شمال سريال اختصاص داد. در اين باره چه نظرى دارى؟

ـ ببين اگر به قصه نگاه مى كردى متوجه مى شدى كار، در كل كار راحتى 
نبود؛ يك فاز شمال داشت، يك فاز عراق و اردوگاه داشت، يك فاز آبادان و 
جنگ داشت. در كل اين سريال پروژه راحتى نبود. ضمن اينكه شما دارى 
يك مقطع 10 ساله را روايت مى كنى، همه فكر مى كنند كار، كار روز است 
ولى واقعيت اين نيست چون كار، كار تاريخ معاصر است. االن شما راحت 
نمى توانى دهه پنجاه ـ شصت را به تصوير بكشى، باز يك مقدار معمارى 
دست نخورده شمال شايد كمك كند ولى از يك جا به بعد ديگر دست 
تاريخ  اگر  حتى  است.  سخت  ساختن  تاريخى  كار  واقعاً  نيست.  هيچكس 
معاصر باشد. شما فكر كن اگر بخواهى يك النگ شات از يك كوچه بگيرى 
بايد تمام عالمت هاى گاز را بپوشانى، اين مسائل را نمى توان انداخت به 
گردن تيم كارگردانى يك كارگردان، به هر حال اين سريال يك مجموعه 
سنگين تلويزيونى بود كه خيلى از دوستان مشابه آن را 10 ساله ساختند. 
خيلى ها به اين سريال به عنوان يك مجموعه روز نگاه كردند در حاليكه 
واقعاً اين نبود. ما براى پيدا كردن يك ماشين دهه شصتى كه نو هم باشد 
كلى مشكل داشتيم، از اين دست ماجراهاى مرتبط با بحث توليد ما كم 
نداشتيم. پس نبايد اين دست ماجراها را به گردن كارگردانى و ريتم انداخت.

خود  سوى  از  واقع  در  و  باالتر  منظر  از  بايد  را  موضوع  پس 
تلويزيون دنبال كنيم. سياست گذاران سيما در برنامه ريزى براى 

اين نوع سريال ها به لحاظ اختصاص بودجه، زمان توليد و...
واقع  در  كند.  تغيير  كارها  نوع  اين  به  بايد  تلويزيون  نگاه  من  نظر  به  ـ 
بايد همانقدر وسواس كه روى كارهاى تاريخى هست روى اين نوع از كار 
هم داشته باشد. چرا فكر مى كنند چهار خط ديالوگ است گفته مى شود 
و تمام! تا آن فضا سازى صورت نگيرد مگر ممكن است كار و قصه پيش 
برود؟حتماٌ ايجاد آن فضا نيازمند يك پرو داكشن مفصل و حتى ساخت و 
ساز است. االن فيلم هاى مستند آن دوره نيز هست. مگر مى شود دهه 
شصت را بدون بازسازى نمايش داد. وقتى دو تا تانك ندارى پس چه توقعى 
مى توان داشت. باالخره هر كارگردانى وسواس هاى خودش را در كار دارد. 
خب اين مسائل مرتبط با توليد از ريتم مى كاهد خواه ناخواه به نظر من در 
اين شرايط گناهى گردن كارگردان نيست چون به عنوان مولف و صاحب اثر 
مي خواهد در بهترين وضعيت اثرش ساخته شود. اى كاش سياست مديران 
مقدس  دفاع  بخش  شمال،  نگويند  و  باشد  تر  كمى منطقى  راستا  اين  در 
هم كه مى روند شهرك دفاع مقدس و  تمام! در حاليكه كارهاى مشابه در 

تلويزيون با هفت ـ هشت سال زمان توليد ساخته شده است.
به  داشتى  حضور  سعيد  شخصيت  با  سريال  فاز  دو  هر  در  تو 
سبك  و  دكوپاژ  تغيير  حتى  و  نگاه  تغيير  كارگردان،  تغيير  نظرت 

كار  شدن  دست  دو  به  قصه  اين  در 
انجاميده يا خير؟

ـ من نظر كارگرداني نمى دهم اما به 
برزيده  آقاى  بگويم  بايد  بازيگر  عنوان 
و  گرفتند  را  خانوادگى  بخش  و  شمال 
را  خودش  خاص  شرايط  هم  اردوگاه 
اول  حرف  كه  بسته  محيط  يك  داشت. 

را در آن قصه مى زد.
را  الزم  كشش  قصه  كه  البته 
است،  نكرده  ايجاد  كار  كليت  در 
هاى  بحران  و  اتفاقات  واقع  در 
در  چه  و  شمال  در  چه  دراماتيك 
طراحى  كشش  پر  خيلى  اردوگاه 

نشده است؟
زبان  از  اردوگاه  در  ما  هاى  قصه  ـ 
افرادى بود كه آنجا بودند. خب نمى شد 
بايد  نظرم  به  كرد.  تعريف  خاطره  مدام 
قصه هم پيش برود. ما بيشتر دنبال اين 
بوديم كه خاطرات را به تصوير بكشيم. 
خيلى  را  خيرا...  داستان  خودم  من 
ماه  به  پا  زن  كه  آدمى  داشتم.  دوشت 
دارد، او را رها مى كند و به جبهه مى 
آيد و حاال گير مى افتد، شرايط برايش 
سخت است، مى خواهد فرار كنند و ... 
به نظرم اين خودش يك قصه است. يا قصه آدم هايى كه چرخش پيدا 

كردند به سوى عراقى ها و ...
فضاى اردوگاه اتفاق ويژه ندارد، موقعيت ها بيشتر تكرار مى 
شود با يكى دو ماجراى كم رنگ كه نمى توان نام قصه گيرا را روى 

آن گذاشت؟ علت را در چه مى بينى؟
ـ ببين به نظرم ايرادى كه در بازنويسى قصه هاى اردوگاه وجود دارد بر 
مى گردد به زمان، ما االن ده قسمت در اردوگاه هستيم مى شود سه ماه 
در داستان، يعنى آنقدر اتفاقات پيوسته به هم در اردوگاه نوشته شده كه 
قصه كلى كار فراموش شده، يادمان رفته كه قرار است اين ماجرا 10 سال 
طول بكشد. ما االن 10 قسمت را در سه ماه نشان داديم، چطور تماشاگر 
باور كند كه 10 سال مى گذرد؟! اين هم بر مى گردد به آن بازنويسى كه 
در 9 ماه اتفاق افتاد، خيلى ها آمدند و رفتند. خيلى ها خاطره نگاري كردند و 
طبيعتاٌ در اين شرايط بخشى از قصه از دست مى رود. ضمن اينكه در بخش 

دوم هم ما شرايط مالى خيلى خوبى نداشتيم. 
گويا اكثر عوامل با پروژه هنوز تسويه نكردند؟

و  تلويزيون  با  تهيه كننده  خود  نه  و  اسكندرى  خانم  نه  من،  نه  بله،  ـ 
نه ساير عوامل فقط ما پنج ماه در يك وضعيت وحشتناك شبانه روز كار 
كرديم. ساعت چهار و نيم صبح ماشين مى آمد دنبال من مى رفتيم در 
اردوگاه پرندك در شرايط بسيار بد با هواى سرد كار كرديم تا 4 و پنج 
بعد از ظهر، باور كن تا مى رسيديم خانه ساعت 10 شب بود. بدون هيچ 

استراحت ما شرايط اردوگاه را تجربه كرديم.
هم جلوى دوربين و هم پشت دوربين؟ 

ـ بله دقيقٌا، همه بچه ها، باد وحشتناك سردى كه آنجا بود و بچه ها بايد 
با دمپايى راه مى رفتند. بايد لباس كم اردوگاهى مى پوشيديم.

پس از 9 ماه توقف باز هم شرايط پروژه به لحاظ بودجه مهيا نشد؟
ـ نه اينكه  فكر كنى پس از 9 ماه بودجه اى تزريق شد كه ما با فراغ بال 
كار كنيم، نخير... شرايط مهيا نبود. خود راما قويدل دوست داشت اردوگاه 
را در 4 فصل ببيند اين يعنى يك سال كار، خب اين امكان وجود نداشت 

چرا كه كه بايد در 4 ماه از پاييز تا زمستان كار را تمام كنى برود.
و همه اين مسائل به بودجه بر مى گردد؟

ـ دقيقٌا! اينكه مدام بگويند تمام كنيد برود به كار لطمه زد.
به عنوان كسى كه در اين ژانر تجارب خوبى چه در سينما و 
چه در تلويزيون داشته، توانستى مشاور خوبى براى پروژه باشى 

آيا اين تعامل وجود داشت؟
باشم.  داشته  نظراتى  توانم  مى  حدودى  تا  بازيگر  يك  عنوان  به  من  ـ 
بينم  مى  وقتى  ولى  ماند.  مى  باقى  نظريه  درحد  هم  اوقات  خيلى  كه 
يك كارگردان آمده زحمت مي كشد يك كار را جمع كند اما يك متن 
الزم  بودجه  نيست،  كافى  فرصت  بگيريم.  را  آن  بايد  كه  است  مشخص 
دوست  را  كار  مردم  شكر  را  خدا  كرد.  شود  مى  چه  خب  نيست  موجود 
دارند. من از خيلى ها به خصوص اهالى شمال كه االن مشغول كار هستيم 
باز خورد خوبي مى گيرم. مى شنوم كه مى گويند ما شما را در اسارت مى 
بينيم كلى غصه مى خوريم. داستان 10 سال اسارت بچه ها براى مخاطب 
بازگو مى شود و در واقع يك جور ورق زدن تاريخ است. خيلى خاطرات 
خوب و جذاب داشتند كه شرايط و زمان توليد آن وجود نداشت. ما در 
خصوص تغيير هويت دو جوان حرف مى زديم كه با اين اتفاق چه بالهايى 

بر سر خانواده آن دو آمد چه باليى بر سر خود انها آمد.
اين اولين تجربه تلويزيوني در بحث پرداختن به موضوع اسرا 
از  حال،  به  تا  مقدس  دفاع  معموٌال  بود،  هايشان  خانواده  شرايط  و 

منظر ديگرى به تصوير كشيده شده است.
ـ خدا را شكر كه سختى هاي اسيران ايران در اردوگاه هاى عراق به مخاطب 
منتقل شده است. اين حداقل باعث شد خستگى به تن ما نماند. در اين راستا 
سعى شده با ترفندهاى نمايشي قصه اختالفات عراقى ها نيز به تصوير كشيده 
شود، مشكالتى كه خودشان با خودشان داشتند. آزارى كه بچه هاى ما ديدند 
و ايستادگى كردند. من در مجموع از هر دو بخش راضى هستم، خسته نباشيد 
مى گويم به هر دو كارگردان، هم آقاى برزيده و هم آقاى قويدل و هم به تهيه 
كننده ها كه توانستند اين كار را با هر مشكل و معضلى كه بود روى آنتن 
ببرند. اى كاش شرايط براى توليد آثار دفاع مقدس مهيا شود چون نمى توان با 
پروداكشن ضعيف، آثار منتخب به اين ژانر را قوى و تماشاگر پسند توليد كرد. 

همه چيز با شرايط مالى و بودجه سريال نسبت مستقيم دارد.
پس از سريال «همچو سرو» در فضاى دفاع مقدس دوباره در 
سريال «دولت مخفى» با الله اسكندرى همبازى شدى، گويا در اين 

زمان يك فيلم سينمايى هم كار كرديد؟
ـ بله آن كار هم اتفاقاٌ يك نگاهى به جنگ داشت. من از همكارى با خانم 
كار  در  صبورى  و  خوب  پاتنر  بسيار  ايشان  هستم.  راضى  بسيار  اسكندرى 
هستند. واقعاٌ ايشان هم در شرايط سخت كاري بدون اعتراض و دلسوز كار 
كردند. من خيلى خوشحال بودم از اين همكارى... ما سه سال عمرمان را روى 
اين كار گذاشتيم من 37 ساله رفتم 40 ساله برگشتم اى كاش تلويزيون هم 
به همين اندازه كه ما زحمت كشيديم به كارمان بها بدهد. چه نحوه پخش و 
چه در تبليغات و ... اميدوارم يك نگاه مالى درست به اين پروژه ها شود، چون 
اصٌال اين نوع كار به لحاظ توليد راحت نيست، به خصوص تاريخ معاصر، ما هنوز 
داريم خانواده هاى معزز شهدا را، جانبازان عزيز را، آزادگان را كه مى شناسند 
فضا را، پس مرحله تحقيق، نگارش و در مرحله آخر توليد بايد با وسواس 
بسيار انجام شود تا  انتقال درستى براى مخاطب داشته باشد. من خوشحالم 
كه بيننده تلويزيون سريال «دولت مخفى» را پسنديده، باور كرده و دنبال مى 
كند. از همه عوامل اين مجموعه هم كه صميمانه در شرايط مختلف از جان و 

دل زحمت كشيدند كمال تشكر را دارم.
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خبر خبر
سريال ويدئويى حسن فتحى كليد خورد

اثر  «شهرزاد»  سريال  جارى  هفته  يكشنبه 
نمايش  شبكه  براى  را  آن  كه  فتحى  حسن  تازه 

خانگى مى سازد، كليد خورد.
اسماعيل عفيفه مجرى طرح سريال «شهرزاد» در 
اين زمينه به مهر گفت: سريال تازه حسن فتحى روز 

گذشته 23 آذر كليد خورد.
وى درباره علت تأخير در كليد خوردن و طوالنى 
شدن پيش توليد نيز اظهار كرد: باالخره اين سريال 

تاريخى است و مسائل خاص خودش را دارد.
خوردن  كليد  درباره  جزئيات  ذكر  تهيه كننده  اين 
سريال را به اخبارى كه از سوى روابط عمومى پروژه 

ارسال مى شود موكول كرد.
اولين  «شهرزاد»  خانگى  نمايش  شبكه  مجموعه 
تجربه فتحى در حوزه شبكه نمايش خانگى به شمار 
جلوى  آبان  بود  قرار  ابتدا  در  «شهرزاد»  مى رود. 
به  پروژه  اين  ساخت  داليلى  به  بنا  اما  برود،  دوربين 
تعويق افتاد. اين سريال در 26 قسمت براى پخش در 

شبكه نمايش خانگى ساخته مى شود.
زمانى،  مصطفى  حسينى،  شهاب  عليدوستى،  ترانه 
مهدى سلطانى، پريناز ايزديار و محمد پاك نيت از جمله 

بازيگران اين مجموعه شبكه نمايش خانگى هستند.
در خالصه داستان اين سريال آمده است: در تندباد 
حادثه، عشق اولين قربانى است. داستان اين مجموعه 

شبكه نمايش خانگى در سال 1332 رخ مى دهد.

مجرى «سمت خدا» تهيه كننده مستند شد
نجم الدين شريعتى با اشاره به تفاوت ديدگاه 
زندگى،  به  مشاغل  صاحبان  جهان بينى  و 
نگريستن  براى  دريچه اى  را  مختلف  حرفه هاى 

به جهان دانست.
تهيه كننده مجموعه «روزگار ما» درباره رويكردها و 
اهداف اين مستند در گفت وگو با فارس گفت: «روزگار 
ما» عالوه بر اينكه شغل هاى مختلف را معرفى مى كند، 
در پى معرفى كردن و نشان دادن جهان بينى و فلسفه 
نمايندگان آنها به زندگى نيز هست. اين مجموعه كه 
سرى اول آن با نام «روزگار ما كمى آن سوتر» ساخته 
شد و در دومى تنها نام روزگار ما را براى آن انتخاب 
كرديم، بيشتر رويكرد و جنبه اجتماعى دارد تا معارفى 
و هدف آن ثبت نگاه و جهان بينى شغل هاى مختلف 
به زندگى در برهه زمانى خاصى يعنى سال 90 يعنى 

سال توليد آن است.
مجرى برنامه «سمت خدا» درباره علت استفاده از 
پيامى  از  بخشى  داشت:  بيان  مستند  اين  در  نريشن 
طور  به  داشتيم  نظر  در  مجموعه  اين  براى  ما  كه 
صاحبان  با  گفت وگو  دل  و  مضمون  در  مستقيم  غير 
قابل  كه  را  آن  از  بخشى  اما  شد.  گنجانده  مشاغل 
جاگذارى نبود، در قالب نريشن دنبال مى كرديم كه 

جنبه اى عرفانى و معنوى هم داشت.
نجم الدين  تهيه كنندگى  به  ما»  «روزگار  مستند 
قسمت 30 دقيقه اى 2 بخش كلى  شريعتى در 26 
جامعه  محوريت  با  آن  اول  بخش  مى گيرد.  دربر  را 
زندگى  و  فرهنگ  رسوم،  و  آداب  معرفى  به  شناسى 
مردم  مناطقى كه خصوصيت ويژه اى دارند، مى پردازد 
و بخش دوم اين مستند جهان بينى افراد و صاحبان 
مشاغل را به زندگى بررسى و معرفى مى كند. افرادى 
مشاغل  اين  و  مى كنند  خدمت  خاص  مشاغل  در  كه 
سوق  خاصى  نگرش  و  ديدگاه  سمت  به  را  آنها  ويژه، 
داده است. كارگردانى اين مجموعه مستند را نيز على 
مختارزاده برعهده دارد و زمان پخش آن يكشنبه ها، 
دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 19 از شبكه سه است.

برگزارى نشست «رسانه ملى آنچه كه 
بود، آنچه كه بايد باشد» 

مركز راهبرى هنر و رسانه انقالب با همكارى 
كرسى هاى  از  حمايت  هيئت  دبيرخانه 
نظريه پردازى، نقد و مناظره شوراى عالى انقالب 
فرهنگى نشست «رسانه ملى آنچه كه بود، آنچه 

كه بايد باشد» را برگزار مى كند.
بيچرانلو  عبدا...  نشست،  اين  در  فارس  گزارش  به 
عضو هيئت علمى دانشگاه تهران و رئيس پژوهشكده 
رحمان سيفى آزاد نويسنده،  هنر و رسانه و همچنين 
كارگردان، تهيه كننده و مدير گروه فيلم و سريال شبكه 
يك حضور دارند. اين نشست امروز سه شنبه 25 آذر، 
ساعت 12:30 در محل دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه 

تهران، سالن شهيد مطهرى تشكيل خواهد شد.

زمان و مكان تشييع پيكر ارجمند 

پيكر انوشيروان ارجمند، بازيگر فقيد سينما، 
سه شنبه،  امروز   9 ساعت  تلويزيون  و  تئاتر 
قطعه  سمت  به  وحدت  تاالر  مقابل  از  آذر   25
هنرمندان بهشت زهرا(س) تشييع خواهد شد.

به گزارش باني فيلم پيكر انوشيروان ارجمند امروز 
ختم  مراسم  مى شود.  تشييع  وحدت  تاالر  مقابل  از 
وى نيز پنجشنبه، 27 آذر از ساعت 18 الى 19:30 
غرب)برگزار  قدس(شهرك  شهرك  جامع  مسجد  در 

خواهد شد.

تسليت وزير ارشاد 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در پيامى درگذشت 
هنرمند گرانقدر كشورمان انوشيروان ارجمند را به 

جامعه هنرى و خانواده ايشان تسليت گفت. 
در متن پيام على جنتى آمده است: بار ديگر هنرمندى 
مردمى و محبوب از ميان رخت بر كشيد. ياد و خاطره 
انوشيروان ارجمند، هنرمند گرانقدرى كه نزديك به  نيم 
قرن با فعاليت هنرى اش در راه عشق به ميهن و عالقه 
به مردم تالش كرد، هرگز از ذهنمان پاك نخواهد شد. 
بى شك فقدان وى براى جامعه هنرى كشورمان بس 
و  هنرمندان  از  عظيمى  خيل  و  بوده  ناگوار  و  سنگين 
هنرشناسان را اندوهگين كرده و در سوگ فرو برده است. 
اين جانب ضايعه درگذشت ايشان را به جامعه هنرى 
فرهيخته اش  برادر  ويژه  به  ارجمند،  محترم  خانواده  و 
داريوش ارجمند تسليت عرض مى كنم. روحش شاد 

و قرين رحمت خداى سبحان باد.

 پيام تسليت كميسيون فرهنگى مجلس 
كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى طى 
پيامى درگذشت مرحوم انوشيروان ارجمند، هنرمند 

متعهد و مجرب عرصه سينما را تسليت گفت.
به گزارش خانه ملت، متن پيام به اين شرح است: 
درگذشت هنرمند متعهد و مجرب عرصه سينما، تئاتر 
تأسف  موجب  ارجمند  انوشيروان  مرحوم  تلويزيون  و 
برجسته  هاى  آفرينى  نقش  يقين  طور  شد.به  تأثر  و 
تاريخى  و  مذهبى  آثار  در  ارجمند  انوشيروان  مرحوم 
براى مخاطبان آن به ويژه نسل جوان بسيار روشنگر 
بوده است. اعضاى كميسيون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى ضمن عرض تسليت به جامعه هنرى و فرهنگى 
آن  براى  ايشان،  محترم  خانواده  و  دوستداران  كشور، 
مرحوم رحمت و علو درجات و براى بازماندگان صبر و 

اجر از درگاه خداوند متعال مسألت مى كنيم.

سريال سازى مدير سابق مركز هنرهاى 
نمايشى راديو

مدير سابق مركز هنرهاى نمايشى راديو، قصد 
ساخت سريالى با موضوع عرفان هاى نوظهور را 

دارد.
درباره  مهر،  با  وگو  گفت  در  زنده نام  محمود 
فعاليت هايش پس از بازنشستگى از راديو توضيح داد: بعد 
از طراحى اين شبكه براى مخاطبان تخصصى نمايش و 
تئاتر و افتتاح راديو نمايش در كشور، مسئوليتم در راديو 
تمام شد. گرچه من اساسا تلويزيونى بودم و كارم در صدا 
و سيما را با آثار تصويرى و برنامه سازى شروع كردم.وى 
افزود: با رفتن از راديو، در معاونت سيما به عنوان مشاور 
در حوزه نظارت و بازبينى سريال هاى الف حضور داشتم. 
همچنين مستندى با نام «تحريم زندگى» ساختم كه 
مربوط به تحريم داروها در ايران بود و زندگى محمود 
استاد محمد كارگردان و نمايشنامه نويس فقيد تئاتر را 
به تصوير مى كشيد كه به دليل نارسايى دارويى از دنيا 
رفت.مدير سابق راديو نمايش تأكيد كرد: بعد از آن سراغ 
ساخت مجموعه مستند «آينه هاى روبرو» رفتم كه در 
13 قسمت نوعى دوربين مخفى در فضاى يك آموزشگاه 
مستند  شبكه  از  فجر  دهه  اثر  اين  كه  بود  آرايشگرى 
نيز  خود  تازه  فعاليت هاى  درباره  شد.او  خواهد  پخش 
توضيح داد: اين روزها سريال «رگ خواب» را در مرحله 
تحقيق و نگارش دارم. عباس شيرمحمدى متن سريال را 
در 26 قسمت مى نويسد و اگر اين مرحله امسال به پايان 
برسد، «رگ خواب» را با موضوع عرفان هاى نوظهور و 
شبه عرفان ها در سال 94 براى شبكه تهران كارگردانى 

خواهم كرد و مى دانم سريال خوبى خواهد شد.

 آغار هجدهمين سال فعاليت سيماى 
انگليسى سحر

سيماى انگليسى زبان شبكه سحر، 25 آذر ماه 
امسال، هفدهمين سال فعاليت خود را در عرصه 
جشن  غيرايرانى  مخاطبان  براى  سازى  برنامه 
مى گيرد و وارد هجدهمين سال حضور خود در 

عرصه رسانه هاى برون مرزى كشور مى شود.
سحر،  المللى  عمومى شبكه بين  گزارش روابط  به 
و  تهيه  با  سال 1376  ماه  آذر  انگليسى 25  سيماى 
ميزان  اين  كرد.  بكار  آغاز  برنامه  ساعت  يك  پخش 
به تدريج به 4 ساعت در شبانه روز افزايش يافت تا 
اينكه در سال 91 به هفت ساعت در شبانه روز رسيد.
سيماى انگليسى در سال 92 با يك ساعت افزايش 
تايم در دو بخش نيمروزى و شبانه به توليد و پخش 
برنامه به ميزان هشت ساعت پرداخت و از اوايل آبان 
ماه امسال نيز با يك ساعت افزايش، 9 ساعته شد و هم 
اكنون از ساعت 21:30 تا 6:30 بامداد به پخش برنامه 
يك  طى  سحر  شبكه  انگليسى  سيماى  پردازد.در  مى 
سال گذشته ميزان 4357 دقيقه سريال تلويزيونى، فيلم 
سينمايى و مستند به زبان انگليسى زيرنويس شده است. 
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افقى

1ـ شيار صد و چهل و سه
2ـ مادر ـ اهلى ـ مارنى

ـ  پسر  ـ  افعى  ـ  حد  3ـ 
دك

رى  ـ  نقاب  ـ  ميش  4ـ 
ـ بسى

5ـ هل ـ هرودت ـ راهب
6ـ عمران ـ يدى ـ جرم
7ـ لويزان ـ نشان ـ اد

ـ  بالل  ـ  مبرز  ـ  ين  8ـ 
مى

پيك  ـ  وداع  ـ  كس  9ـ 
نيك

10ـ سبد ـ يقه ـ تبانى
11ـ اگين ـ كوروش ـ ير

ـ  بادا  ـ  كو  ـ  ورد  12ـ 
سبب

13ـ رو ـ مار ـ دانا ـ او
14ـ زمانه ـ براى ـ سرند

15ـ با من از فردا بگو

عمودى
1ـ محمد على كشاورز

ـ  مونس  ـ  شادى  2ـ 
گرومب

3ـ يد ـ شهرى ـ سيد ـ اا
4ـ ارا ـ الزم ـ بن ـ منم
5ـ فن ـ نابود ـ كاهن
6ـ صاعقه ـ نرد ـ كور
7ـ دهيارى ـ زائو ـ بز 

عقرب  ـ  بودن  ـ  ول  8ـ 
ـ رف

9ـ چى ـ ديشب ـ هوادار
10ـ پرت ـ آلپ ـ شدايد

ـ  جنايت  ـ  لمسى  11ـ 
آن

ـ  لكبى  ـ  رر  ـ  وار  12ـ 
اسب

ـ  نارس  ـ  بام  ـ  سر  13ـ 
رگ

14ـ هندسه ـ امين ـ بانو
15ـ يكى بود يكى نبود

يك فنجان چاى با پژمان بازغى

از بهشت تا جهنم



 بهرامى:
نگران شباهت بازى در «پرده نشين» 

با «پروانه» بودم

نشين»  «پرده  سريال  در  مائده  نقش  بازيگر 
معتقد است «پرده نشين» به مخاطب كمك كرد 
تا به روحانيت نزديك تر شويم و جنس اين قشر 

از جامعه را بشناسيم.
آخرين  جزو  من  گفت:  تسنيم  به  بهرامى  سارا 
بازيگرانى بودم كه به اين سريال پيوستم و از   همان 
كاراكتر  سريال،  اين  در  بازى  براى  پيشنهاد  ابتداى 
مائده به من پيشنهاد شد.وى با اشاره به اينكه شش 
درباره  است.  بوده  پروژه  اين  تصويربردارى  درگير  ماه 
گفت:  «پروانه»  سريال  با  نشين»  «پرده  تفاوت هاى 
تفاوت عمومى اين دو سريال، تفاوت نسل من در اين 
دو سريال است، به طورى كه من در سريال «پروانه» 
دختر دهه 50 را بازى مى كردم، ولى در «پرده نشين» 
من  براى  مى دهد.  نمايش  را  حال  زمان  اتفاقات 
اين  كه  دارد  وجود  نقشى  هر  در  شاخص ها  يكسرى 
شاخص ها در سريال «پروانه» با «پرده نشين» خيلى 
تقاوت دارد.وى همچنين درباره همبازى شدن مجدد 
بعد از سريال پروانه با حامد كميلى در سريال «پرده 
بود  اين  از  ترسم  همه  من  داشت:  اظهار  هم  نشين» 
در  كميلى  حامد  مقابل  نقش  در  من  بازى  مبادا  كه 
اين سريال تداعى گر سريال پروانه باشد بنابراين سعى 
كردم تا مائده با پروانه فاصله بگيرد و فكر مى كنم اين 
اتفاق افتاد.او  درباره اينكه چه چيز جالبى در فيلمنامه 
«پرده نشين» براى شما جذاب بود كه بازى در آن را 
پذيرفتيد، افزود: اگر راستش را بخواهيد قبل از اينكه 
حتى فيلمنامه را بخوانم اسم بهروز شعيبى به عنوان 
كارگردان مجموعه نظرم را جلب كرد و براى من واقعا 
چون  بزرگى  بازيگران  و  شعيبى  آقاى  كنار  كاركردن 
فرهاد آئيش، آتيال پسيانى، ويشكا آسايش، هومن برق 
نورد و.... افتخار بزرگى بود كه باعث شد من اين كار را 
بپذيرم. نكته ديگر اينكه چيزى كه در شخصيت مائده 
وجود داشت اين بود كه مائده دائم دچار تنش مى شود 
و ما در كاراكترش دگرگونى مى بينيم و اين تغييرات 
است كه به نظرم نقشم را جذاب مى كرد. بهرامى با اشاره 
به اينكه من هم هر شب مثل همه هموطنان سريال 
«پرده نشين» را دنبال مى كنم، افزود: آقاى آئيش و 
و  شيرين  را  نقششان  آنقدر  كيايى  حتى  و  نورد  برق 
نزديك به واقعيت بازى مى كنند كه بيننده از اين همه 
هنرنمايى لذت مى برد. ولى نكته اى كه درباره سريال 
بايد گفت، اين هست كه پرداختن به موضوع روحانيت 
اين قشر از جامعه را براى مخاطبان قابل دسترسى كرد 
يعنى اينكه مردم ما بدانند كه يك طلبه جوان كجا و 
با چه امكاناتى زندگى مى كند و سختى هاى اين قشر 
نظرم  به  بدهد.  نمايش  مردم  به  را  جامعه  زحمتكش 
تا به روحانيت  كمك كرد  مخاطب  «پرده نشين» به 
نزديك تر شويم و جنس اين قشر از جامعه را بشناسيم. 
ما در زندگى روحانى كم نديديم، اما اينكه يك دوربين 
از داخل، زندگى اين افراد را حتى عاليق و ساليقشان 
را نشان بدهد تاكنون در هيچ مجموعه تلويزيونى اى 
سينمايى  پروژه  در  اكنون  هم  كه  وى  بوديم.  نديده 
«من ديه گو مارادونا هستم» به گارگردانى بهرام توكلى 
مشغول است، درباره بازخورد «پرده نشين» در خانواده 
را  نشين  پرده  كه  خانواده ام  مى گويد:  اطرافيانش  و 
نسبت  بازى ات  كه  مى گويند  من  به  مى كنند  دنبال 
به گذشته بهتر و پخته تر شده است اطرافيان هم كه 
مى بينم و با آن ها صحبت مى كنم از كار راضى هستند 
و آنرا دنبال مى كنند و خيلى كم پيش آمده كه كسى 

كار را ببيند و بگويد كار را دوست ندارد.

تلويزيونى  فيلم  تصويربردارى 
حال  در  تهران  در  مادرم»  «من 

پيگيرى است.
جديدترين  فيلم»،  «بانى  گزارش  به 
«من  عنوان  با  چشمى  پژمان  ساخته 
در  بيمارستانى  در  روزها  اين  مادرم» 
منطقه اكباتان در مرحله تصويربردارى 
قرار دارد و طبق برنامه ريزى ها تا اواخر 
رسد.  مى  پايان  به  آن  توليد  نيز  ماه 
كارگردانى  بر  عالوه  خود  كه  چشمى 
تله فيلم را نوشته درباره  فيلمنامه اين 
شرايط توليد پروژه به «بانى فيلم» گفت: 
«گروه اين روزها در يك بيمارستان در 
تاكنون  و  دارند  حضور  اكباتان  منطقه 
40 درصد از كل كار مقابل دوربين رفته 
نيز  چشمه  شهرك  در  لوكيشنى  است. 
محل بعدى تصويربردارى خواهد بود».

به  فيلم  تله  «اين  كرد:  اضافه  او 
سفارش گروه فيلم و سريال شبكه اول 
سيما در حال توليد است. «تدوين نيز 

حال  در  وفايى  پرهام  توسط  همزمان  صورت  به 
انجام است تا فيلم هر چه زودتر آماده پخش شود. 
بهايي،  شيخ  حوالي  در  منطقه  چند  اينكه  ضمن 
از  دركه  و  صارم  و  تريتا  هاي  بيمارستان  دروس، 

جمله لوكيشن هاي اصلى پروژه خواهد بود».

حصارى،  سولماز  بختيارى،  بهنوش  يارى،  زهير 
خنياگر،  شيوا  آحادى،  رضا  شاهى،  شاهرخ  نيما 
مهدى فقيه، محمد فيلى، فريده دريامج، فرج ا... 
گل سفيدى، امير چشمي و ثريا قاسمى بازيگران 
اصلى اين تله فيلم هستند كه تاكنون همگى آنان 

مطرح  بازيگر  يك  فيلم  اند.  رفته  دوربين  مقابل 
ديگر نيز دارد كه بزودى انتخاب و با انجام تست 

گريم نهايى مقابل دوربين چشمى خواهد رفت.
رافعى  عباس  كنندگى  تهيه  به  مادرم»  «من 
داستان زندگى زنى است كه كه بهنوش بختيارى 

نقش آن را ايفا مى كند. او بعد از هفت 
خوب  چيز  همه  شود.  مي  باردار  سال 
تمام  خبري  اينكه  تا  رود  مي  پيش 
در  اما  كند  مي  خراب  را  او  روياهاي 

نهايت... .
ساير عوامل اصلي اين پروژه عبارتند 
گل  فرزام  تصويربرداري:  مدير  از: 
محمد  صدابرداري:  مدير  سفيدي، 
طراح  ماسوله،  داود  توليد:  مدير  بيگي، 
طراح  سليماني،  رضا  لباس:  و  صحنه 
گريم: مهرداد قلي پور، دستيار صحنه و 
لباس: مهرداد احمدي، ريحانه عسگرى، 
دستيار صحنه: وحيد عربي، دستيار اول 
نصيري،  وحيد  ريز:  برنامه  و  كارگردان 
دستيار دوم كارگردان: ميثم يزدان پناه، 
دستيار سوم كارگردان: ياسمن كوكبى، 
دستيار  مدانلو،  پرستو  صحنه:  منشي 
دستياران  ناصرترابى،  آرسام  صدا: 
اعرابى،  محمد  اصفهانى،  مهشاد  گريم: 
دستيار توليد: آردين اعظمى، دستياران 
تصوير: جعفر مظلوم، سهيل عبدا...پور، 
روح ا... اكبرى نژاد، مدير تداركات: حميد زعفري، 
دستيار تداركات: محمدرضا محمدپور، عكاس: نادر 
رضاييان، سينه موبيل: ايمان احمدى، حمل و نقل: 

حسين شهبازى، محمدرضا ميرزارضى.
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در تلويزيون

پخش راديو فيلم «خوش نشينها» 
سريال «خوش نشين ها» از از چهارشنبه 26 
آذر  ساعت 9، در قالب برنامه «راديو فيلم» از 

راديو نمايش پخش مى شود.
به گزارش روابط عمومى مركز هنرهاى نمايشى راديو، 
اين سريال  به كارگردانى سعيد آقاخانى، آفاق (مرجانه 
سارا  و  پسرش  صادقى)  (على  دانيال  همراه  گلچين) 
(حديثه تهرانى) دخترش از سفر برمى گردند و... .سعيد 
آقاخانى،سيروس گرجستانى،مرجانه گلچين، على صادقى، 
مهران رجبى، حميد لواليى، اردشير كاظمى، سپند امير 

سليمانى و....  از جمله بازيگران اين سريال هستند.

 ميرى و حقيقى مهمان«سپيد»
برنامه «سپيد» در شبكه آموزش امشب ساعت 
23/10 ميزبان مازيار ميرى و سياوش حقيقى مى شود.
به گزارش روابط عمومى «سپيد»، اين برنامه به تهيه 
كنندگى سعيد بشيرى و داوود آجرلو در شب سينمايى 
خود امشب به بررسى تاثير سينماى اجتماعى بر جامعه 
شهرى مى پردازد.در اين برنامه مازيار ميرى كارگردان 
سينماى ايران و سياوش حقيقى تهيه كننده سينما و 
تئاتر حضور دارند.در اين برنامه گزيده اى از فيلم هاى 
اجتماعى همچون حوض نقاشى، سعادت آباد و اجاره 
نشين ها و ... به نمايش درخواهد آمد.سياوش حقيقى 
در حال حاضر دبيرى پنجمين جشنواره بين المللى 
فيلم شهر را نيز برعهده دارد.برنامه «سپيد» از شنبه 
تا چهارشنبه به نمايش در مى آيد و هر شب به يكى 
از شاخه هاى هنر اختصاص دارد كه براى بررسى هر 

موضوع از كارشناسان همان حوزه استفاده مى شود.

پخش مستند «كوير سبز» از شبكه شما
سبز»  «كوير  اجتماعى  و  فرهنگى  مستند 
كنندگى  تهيه  و  عباسى  محسن  كارگردانى  به 
محسن شمس الدينى امروز ساعت 13:30 روى 

آنتن شبكه شما قرار خواهد گرفت.
اين مستند به موضوعى خاص در مورد كشاورزى 
در   . ميپردازد  يزد  كويرى  استان  در  دامپرورى  يا  و 
كشيدن  تصوير  به  با  است  شده  سعى  قسمت  اين 
در  شده  ايجاد  فرد  به  منحصر  توانائيهاى  و  قابليتها 
كوير در مبحث كشاورزى نوين و دامپرورى ، نمونه 
هايى خاص و جالب توجه براى مخاطب ارائه شود و 
ابريشم،  كرم  پرورش  به  ميتوان  موارد  اين  جمله  از 
پرورش  و  توليد   ، كوير  در  خاويار  ماهى  پرورش 
قارچهاى خوراكى ، پرورش زردالو ، پرورش ماهيهاى 
زينتى و ... اشاره كرد.موضوع اين قسمت الياف است.

معرفى كتاب در «چراغستان» 
روز  و  هفته  مناسبت  به  «چراغستان»  برنامه 
نامه  پژوهش  و  پژوهشگرى  «كتاب  پژوهش 

نويسى» معرفى مى كند.
برنامه «چراغستان»  كننده  تهيه  ميرزايى  فقيه  زهرا 
كتاب   نويسنده  ميرزايى  خليل  برنامه  اين  در  گفت: 
توسط  نويسى   نامه  پژوهش  و  پژوهشگرى  پژوهش، 
شود.وى  مى  معرفى  برنامه  كارشناس  شمس  محسن 
افزود: دكتر الهه روحى دل  در خصوص كتاب گويا و 
مخاطبان آن،  توضيح داده  و گفت وگو مى كنند.اين تهيه 
كننده اظهار داشت: همچنين در بخشى ديگر گزارشى در 
خصوص كتاب و كتابخوانى از قشر نوجوان جامعه تهيه 
شده و بخش داستانك نيز به تاثير اشعار پرداخته است.

عالقه مندان مى توانند اين برنامه را پنجشنبه ساعت 
12:45  از راديو ايران موج اف ام رديف 90مگاهرتز و موج 

اى ام رديف 900 كيلوهرتز بشنوند.

بنيامين مهمان هفته آينده «بعضيا»
بنيامين بهادرى خواننده موسيقى پاپ مهمان 

هفته آينده برنامه «بعضيا» مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بعضيا با اجراى سيدعلى 
خواننده  بهادرى  بنيامين  ميزبان  آينده  هفته  ضياء 
موسيقى پاپ است.على ضياء مجرى برنامه بعضيا شب 
گذشته اعالم كرد كه هفته آينده بنيامين بهادرى مهمان 
برنامه خواهد بود تا بينندگان برنامه سواالت خود را به 
سايت برنامه  ارسال كنند.تاك شو شبكه سه با اجراى 
سيدعلى ضياء ساعت 22:30 يكشنبه ها به مدت 70 

دقيقه از شبكه سه روى آنتن مى رود.

«اين شب ها» هرشبى شد
برنامه «اين شب ها» به مناسبت ايام سوگوارى 
موضوع  به  طباطبايى  مهدى  حضور  با  امشب  از 
اهميت  و  مستحكم  و  محور  خدا  خانواده هاى 
السالم  عليهم  بيت  اهل  سيره  براساس  تربيت 

اختصاص دارد.
موضوع  اسالم  در  مهم  بسيار  موضوعات  از  يكى 
خانواده است. خانواده سنگ بناى اجتماع است و تنها با 
خانواده هاى سالم، استوار و صالح، مى توان انتظار جامعه اى 
سالم، استوار و صالح را داشت به همين منظور در برنامه 
اين شب ها اين موضوع براساس تربيت بر اساس سيره ائمه 
اطهار عليهم السالم پيگيرى مى شود.اين شب ها كارى 
و  ساعت 23  كه  سيماست  يك  شبكه  معارف  گروه  از 
20 دقيقه به تهيه كنندگى يونس قاسمى و اجراى على 

درستكار بصورت زنده از شبكه يك پخش مى شود. 

مهمان نوازى ايرانى در «زنده باد زندگى»
زوج جوانى كه با شعار ايران مرز مهمان نوازى 
مهمان  امشب  درنورديدند،  را  ايران  مرزهاى 

برنامه «زنده باد زندگى» شبكه دو مى شوند. 
محمدرضا افشارى و سميرا فالح زوج جوانى كه طى 
40 روز  با اتومبيل خود و با شعار ايران مرز مهمان 
ميهمان  امشب  درنورديدند  را  ايران  مرزهاى  نوازى 
برنامه «زنده باد زندگى» خواهند بود. اين زوج جوان 
حامى  بدون  است  گردشگرى  راهنماى  شغلشان  كه 
مالى و فقط با حمايت معنوى و با هزينه شخصى خود 
به تمامى اقوام ايرانى در جاى جاى كشور سرزدند و 

شاهد مهمان نوازى خانواده هاى ايرانى بودند.
محمدرضا افشارى و سميرا فالح در اين سفر با اتفاقات 
و فرازو نشيب هايى روبرو بودند كه امشب در «زنده باد 

زندگى» از اين رويدادهاى جالب توجه مى گويند.
محمدجعفر  اجراى  و  كنندگى  تهيه  به  برنامه  اين 
خسروى و كارى از گروه خانواده شبكه دو است كه 
ساعت  ها  چهارشنبه  و  شنبه  سه  دوشنبه،  يكشنبه، 

23:30 از اين شبكه روى آنتن مى رود.
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افقي
 ، پليس»  و  «دزد  «دودكش»،  سريال هاي  مرد  بازيگر  1ـ 

«زمانه» و «پرده نشين» 
2ـ فيلم روي پرده بهروز شعيبي با بازي رضا عطاران و هانيه 
توسلي ـ ساخته علي روئين تن با حضور شهاب حسيني و 

بيتا بادران
انعقاد  ويتامين  ـ  صميمي  و  رأي  هم  ـ  تكان  و  حركت  3ـ 
خون ـ فيلمي از رضا كريمي با بازي حميد فرخ نژاد، امين 

حيايي و لعيا زنگنه
4ـ تقويت راديوييـ  پايتخت كره جنوبيـ  از آثار آلفرد هيچكاك 
5ـ از سينماهاي تهران ـ نام پسرانه ـ نويسنده «صد سال 

تنهايي»
6ـ بازيگر مرد سينماي ايران با فيلم هايي چون «هفت دقيقه 
ـ در امان تا پاييز»، «جرم» و «نارنجي پوش» ـ عضو تكلم 

7ـ سريال فريد سجادي حسيني با بازي علي سرابي، مهران 
فقيد  كارگردان  ـ  ژاپن  پول  ـ  سيدي  هومن  و  احمدي 

فيلم هاي «بازمانده» و «كاني مانگا» 
8ـ فيلمي از رسول صدرعاملي با بازي عزت ا... انتظامي، امين 
حيايي و مرحوم شكيبايي ـ واحد پول چين ـ هزاران ـ پاسخ 

منفي
ايران  سينماي  مرد  بازيگر  ـ  غذا  چاشني  ـ  چاپار  اسب  9ـ 

با فيلم هايي چون «تنگنا»، «خداحافظ رفيق» و «دوئل»
10ـ سرقت ـ قلعه ـ ساخته محمد درمنش با بازي نسرين 

مقانلو و محمدرضا داودنژاد
حسين  شركت  با  طالبي  ابوالقاسم  ساخته  ـ  دست ها  11ـ 

ياري و فقيهه سلطاني ـ خيس
ساخته  فيلمي  تله  ـ  سكون  و  فراغ  ـ  گرامي  و  عزيز  12ـ 

سيروس الوند با بازي مسعود رايگان و رضا رويگري
13ـ پهلوان ـ قوم كم حرف ـ جهان ـ پسوند شباهت

اكبر  بازي  با  مودبيان  داريوش  كارگرداني  به  فيلمي  14ـ 
عبدي و زنده ياد حميده خيرآبادي ـ كشوري با مركزيت بن 

15ـ سريالي ساخته رامبد جوان با بازي امير جعفري، فلورا سام، 
سحر دولتشاهي، مريم اميرجاللي و آناهيتا همتي

عمودي
1ـ سريالي ساخته حسين سهيلي زادهـ  سريالي به كارگرداني 
محمدمهدي عسگرپور با بازي امير جعفري و آتنه فقيه نصيري
از  فيلمي  ـ  برزيده  عبدالحسن  ساخته  جنگي  فيلمي  2ـ 
نيكي  و  فرخ نژاد  حميد  آفريني  نقش  با  رمضاني  غالمرضا 

كريمي ـ شل و بي حال
3ـ تكرار حرف 31 ـ از نخستين اعداد دو رقمي ـ هميشه 

و دائم ـ چاق خارجي
4ـ اما ـ كمك و مددـ ابزار روز مبادا ـ چهره و رخ

5ـ از آثار مهرجويي ـ قاضي ورزشي ـ مساوي ـ مرغابي
6ـ قرين ـ پدر اردشير اول ـ از انواع دستگاه چاپ

7ـ منطقه اي در شرق تهرانـ  هرگز در زبان عربـ  عضو تنفسي
8ـ قبول نيست ـ ناگزير و ناچار ـ فيلمي ديگر از سيروس 
الوند با بازي امين تارخ، جهانگير الماسي و فريماه فرجامي 

ـ طاقچه باال
9ـ بانك خانگيـ  رمق آخرـ  اطمينان است و از روزنامه هاي 

سراسري كشور
ـ دو چيز يا نفر داراي يك  ـ از انواع رنگ  ـ شادي و سرخوشي  10

اسم
در  كشوري  ـ  پشيمان  ـ  رطوبت  ـ  درختي  11ـ غورباقه 

آمريكاي جنوبي با مركزيت سانتياگو
12ـ خاك كوزه گريـ  صد و يازدهـ  سريال مازيار ميري با بازي 
اكبر زنجانپور، حسن پورشيرازي و گوهر خيرانديشـ  آرزو و اميد

دختر - قاصد و پيك - ديلم - حرف ندا
14ـ كاله فرنگي ـ از فيلم هاي آرنولد شوارتزنگر ـ ريسمان 

و بند
15ـ فيلمي از قاسم جعفري با بازي حميد گودرزي، ميترا 
حجار و محمدرضا فروتن ـ اثري از كمال تبريزي با حضور 

ليال حاتمي و پارسا پيروزفر

كه  فارابى  سينمايى  بنياد  عامل  مدير  جعفرى  محمدرضا 
احتمال  داد،  خبر  بنياد  اين  از  خود  رفتن  كنار  از  گذشته  روز 

كرد. تائيد  را  تلويزيون  مديريتى  عرصه  به  بازگشتش 
اين  در  سيما  صداو  به  بازگشتش  تاييد  با  تسنيم  با  وگو  گفت  در  او 
باره گفت: در حال حاضر در فارابى هستم و كارها را مرتب  مى كنم 

سيما  و  صدا  سازمان  در  را  سمتى  چه  است  ممكن  اينكه  مورد  در  و  
نمى كنم. صحبتى  باشم،  داشته 

شنيده ها حاكى از اين است كه جعفرى جلوه در سمت مدير شبكه 
تهران به صدا و سيما باز مى گردد. او از سال 58 وارد صدا وسيما شد 

و مديريت شبكه هاي يك،دو،چهار و...را بر عهده داشته است.

جعفرى جلوه به تلويزيون مى آيد؟

پيگيرى تصويربردارى تله فيلم در بيمارستانى در اكباتان
«من مادرم» و روياهايى كه خراب مى شوند 

 با پايان پخش سريال «دولت مخفى»، پشت صحنه آن در دو قسمت 
پخش مى شود.

كنندگى  تهيه  به  مخفى»  سريال «دولت  صحنه  پشت  فيلم،  بانى  گزارش  به 
عليرضا جاللى و حميد آخوندى 25 و 26 آذر از ساعت 21و 30 دقيقه روى آنتن 
شبكه دو مى رود. با پايان «دولت مخفى» گلچينى از بهترين سكانس هاى اين 
مجموعه تلويزيونى در دو قسمت 40 دقيقه اى از آنتن شبكه دو پخش مى شود.

اين پشت صحنه در دو فصل ايران و عراق تدوين شده و گفت و گو با بازيگران  
و ديگر عوامل اين مجموعه تلويزيونى را شامل مى شود.

تدوينگر و كارگردان پشت صحنه «دولت مخفى» در توضيح اين خبر گفت: 
در پشت صحنه فصل ايران با هوشنگ قنواتى زاده دستيار و بازنويس فيلمنامه، 
هادى معنوى پور صدابردار، محمد حسين تهرانى طراح تيتراژ، الله اسكندرى  

بازيگر و دانش پور مدير توليد گفتگو كرديم. داوود كاوند ادامه داد: در فصل 
حميد  و  بازيگر  رضوى  مجتبى  داخ،  سعيد  كارگردان،  قويدل  راما  با  نيز  عراق 
گفت:  وى  است.  شده  گفتگو  تلويزيونى  مجموعه  اين  كننده  تهيه  آخوندى 
تصويربردارى  فصل نخست اين پشت صحنه توسط مهدى صادقى و بخش عراق 

آن توسط امير اماملى انجام شده است.
«دولت مخفى» كارى از گروه مجموعه هاى تلويزيونى شبكه دو سيماست كه 
با هنرنمايى پژمان بازغى، الله اسكندرى، سام درخشانى، على اوسيوند، سعيد 
داخ، مهدى صبايى، مهتاج نجومى، امير آتشانى، مريم بوبانى، كاوه خداشناس، 
ابراهيم   ، رهبرى  محمدرضا  خودسيانى،  كريم  سلطانى،  مريم  قميشى،  هادى 
ابراهيمى  شهروز  صارمى،  جواد  شكريان،  مهتاب  عبدالعظيمى،  مجيد  برزيده، 

و هنرمندان خردسال آرميتا مرادى، سونيا اسپهرم و آنديا روى آنتن مى رود.

«دولت مخفى» تمام شد، پشت صحنه اش را ببينيد

كمند اميرسليمانى  و شهرام قائدى در يك اپيزود 
همبازى شدند. 

از  قدرت»  براى  اى  اپيزود «جايزه  فيلم،  بانى  گزارش  به 
لوكيشنى  در  بيفتد»  اتفاق  هم  شما  براى  «شايد  مجموعه 
اصغر  على  قلم  به  اپيزود  اين  خورد.  كليد  دارآباد  در  واقع 
احمدى مقدم و كارگردانى محمود معظمى جلوى دوربين 
كارگر  قدرت،  است:  آمده  آن  داستان  خالصه  در  و  رفته 
زحمتكش يك كارخانه با مشكالت مالى زيادى رو به روست 
مى شود.  ماشين  يك  برنده ى  قرعه كشى  يك  در  كه  اين  تا 
اين اتفاق برخالف آنچه كه قدرت تصور مى كند دردسرهايى 
كمند  قدرت،  نقش  در  قائدى  شهرام  مى كند.  ايجاد  برايش 
اميرسليمانى در نقش پرى، عسل مردى در نقش بهار، اميد 

حسن  رجب،  نقش  در  برقى  اسد،على  نقش  در  رضايى مرام 
ابرقانى در نقش مراد و... بازيگران اين اپيزود هستند.  امير 
مناسبتى  سريال  با  امسال  رمضان  ماه  بار  آخرين  سليمانى 
«فاخته» روى آنتن شبكه دو بود. شهرام قائدى هم كه اين 
زمستان  دارد،  ويدئويى  هاى  فيلم  در  پررنگى  حضور  روزها 
شبكه  در  فتحى)  (حسن  «زمانه»  سريال  با  پيش  سال  دو 
عبارتند  اپيزود  اين  ساخت  عوامل  ساير  شد.  ديده  سه 
 : توليد  مدير   ، بذرافشان  بابك    : تصويربردارى  مدير   : از 
بادرامپور،  فرامرز  لباس:  و  صحنه  ،طراح  كاشانچى  دانيال 
درگاهى،  محمدعلى  صداگذار:  يارندپور،  حميد  صدابردار: 
مژگان  منشى صحنه:  خاشعى،  خاطره  چهره پردازى:  طراح 

قاضى زاده, عكاس: آزاده جعفرى .

بازى اميرسليمانى و قائدى در «جايزه اى براى قدرت»
پخش  آماده  «جنون»  فيلم 

شد.
فيلم  فيلم»،  «بانى  گزارش  به 
كارگردانى  به  «جنون»  ويدئويى 
حاضر  حال  در  شكيبا  اميرحسين 
پخش  آماده  فنى  مراحل  پايان  با 
شده و طى ماه آينده نيز از شبكه 
شد.  خواهد  توزيع  خانگى  نمايش 
درباره  پروژه  كارگردان  شكيبا 
«بانى  به  فيلم  اين  توليد  شرايط 
فيلم» گفت: «تصويربردارى اواخر 

پرديس  شاهى،  شاهرخ  نيما  محرابى،  آشا  و  شد  انجام  تهران  در  جارى  سال  تابستان 
محمدپور،  خان  حسن  كماسى،  رضا  معمار،  رجبى  مجتبى  چاپ،  سنگ  افشين  افكارى، 

مريم گرجيان و... بازيگران اصلى فيلم هستند». 
او اضافه كرد: ««جنون» داستان چند نفر را روايت مى كند كه به مشغول كالهبردارى 
هستند. آنها پس از چندين كالهبردارى تصميم مى گيرند اين بار به شكلى جديد و خاص 

اقدام به كالهبردارى كنند تا اينكه...»
شكيبا پيش از اين تجربه ساخت چندين فيلم كوتاه و دستيارى كارگردانان مطرحى 
را در كارنامه خود دارد. اين فيلم در خانه فيلم پروان توليد شده و ساير عوامل اصلى آن 
گريم:  طراح  نگارشى،  امين  اميد  تصويربردارى:  مدير  هراتى،  على  نويسنده:  از:  عبارتند 
مهياد ميمى، برنامه ريز: مسعود حقى، تهيه كننده: حسين الماسى، دستيار اول كارگردان: 

جواد صالحى.

كالهبردارى مدرن به سبك «جنون»
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خبر

 دوست و همكار عزيز
برزو ارجمند

درگذشت پدر نازنينت كه سال ها حضورى به يادماندنى بر 
صحنه هاى تئاتر ايران داشت ضايعه تلخى است. 

ما نيز در اين غم كنار تو و خانواده گراميت شريك هستيم.
دوستانت در گروه تئاتر سايه

 هنرمند گرامى
جناب آقاى داريوش ارجمند

درگذشت برادر بزرگوارتان مرحوم انوشيروان ارجمند 
را به شما و خانواده محترمتان صميمانه تسليت 
عرض مى نماييم. ما را در غم خود شريك بدانيد.

سيد كمال طباطبايى- فريدون جيرانى- امير جعفرى- پانته آ بهرام 
و عوامل پروژه تعبير وارونه يك رويا

درگذشت انوشيروان ارجمند 
هنرمند پيشكسوت تئاتر و سينما را به جامعه هنرى 
و خانواده گرامى اش و به دوست و همكار عزيزمان 

برزو ارجمند تسليت مى گوئيم.
مديريت و همكاران شبكه آفتاب

بانوى محترم و هنرمند سينماى ايران
سركار خانم مريال زارعى 

دريافت جايزه از جشنواره آسيا ـ پاسيفيك 
كمترين تقديرى بود كه مى شد از نقش آفرينى 

درخشان شما در فيلم «شيار 143» به عمل آورد. 
دعاى مادران عزيز شهدا همواره پشت و پناه شما باشد.

ياحق ـ انوشيروان حداد

  ارقام به تومان و بر اساس اعالم دفاتر پخش است* ارقام به تومان و بر اساس اعالم دفاتر پخش است

جدول فروش فيلم هاي روي پرده سينماها در تهران
فروش كلفروش يكشنبهروزهاي نمايشتعداد سينماپخشهزينه توليدتهيه كنندهكارگرداننام فيلم

فيلمسازان 1/500/000/000امير سمواتيشهاب حسينيساكن طبقه وسط
14534/000/000933/000/000رسانه

11813/000/0002/743/000/000هدايت فيلم؟!محمد نيك بينتهمينه ميالنىآتش بس 2

محمد مهدى عسگر ميهمان داريم
16313/000/000225/500/000حوزه هنرى؟!منوچهر محمدىپور

محمد قاسمى نرگس آبيارشيار 143
313112/000/0001/049/500/000فيلميران980/000/000 ابوذر پور محمدى

آنچه مردان درباره 
23248/000/000535/000/000فيلميران750/000/000حسن دادخواهقربان محمد پورزنان نمي دانند

13104/500/00068/500/000-750/000/000سعيد ملكانبهرام توكلىبيگانه

فيلمسازان 1/500/000/000محمد حسن نجمآزيتا موگويىتراژدى
23107/500/000154/000/000رسانه

پرويز شهبازى فيلم سينمايى «نسيم» 
را ارديبهشت سال آينده جلوى دوربين 

مى برد.
اين  كنندگى  تهيه  فيلم،  باني  گزارش  به 
داشت  نام  «پارانويا»  اين  از  پيش  كه  فيلم 
برنامه  طبق  دارد.  برعهده  ردايى  مسعود  را 
ساخت  پروانه  درخواست  شده  انجام  ريزى 
و  نظارت  اداره  به  ماه  بهمن  پروژه  اين 
ارزشيابى وزارت ارشاد ارسال مى شود تا بهار 
شود.  فيلمبردارى  مرحله  وارد  آينده  سال 
شهبازى  قبلى  كارهاى  همچون  «نسيم» 
مضمونى اجتماعى دارد و محصول مشترك 

ايران و لهستان خواهد بود.
با  پروژه  اين  كننده  تهيه  ردايى  مسعود 
اعالم اين مطلب از ساخت فيلمنامه ديگرى 
با عنوان «ان شاءاهللا» توسط پرويز شهبازى 
خبر  «نسيم»  پروژه  فيلمبردارى  از  بعد 
اش  فيلمنامه  كه  «انشاءاهللا»  گفت:  و  من داد  بعدى  مشترك  كار  شده  ثبت   89 سال  جلب در  به  موفق  ايشان  كه  است  شهبازى  پرويز  با 

آمريكايى  سازى  فيلم  كمپانى  يك  مشاركت 
فيلم  شركت  يك  مشاركت  نيز  من  و  شده 
بنابراين  ام.  كرده  جلب  را  لهستانى  سازى 
و  لهستان  ايران،  مشترك  محصول  فيلم  اين 
آمريكا است كه بخشى از مقدمات توليد آن 

نيز فراهم شده است.»
شاءاهللا»  «ان  فيلمنامه  خصوص  در  ردايى 
گفت: «اين فيلم داستان يك سرباز آمريكايي 
خليج  به  آمريكايي  ناو  يك  روي  از  كه  ست 
ايران  ساحل  به  را  او  موج  و  افتاده  فارس 
سرباز  اين  جنوبي  مرد  يك  است.  انداخته 
زخمي را پيدا و مدتي از او نگه داري مي كند 
و بعد به اقتضاي داستان به عنوان يك دوست  
سفر  اين  در  برد.   مي  تهران  سمت  به  را  او 
سرباز آمريكايي با فرهنگ  و مردم ايران آشنا 
مي شود. اين سرباز در تهران دوستان جديدي 
مي يابد و براي پيدا كردن راه حلي براي رفتن 

به امريكا  از آن ها كمك مى گيرد.»

تغيير نام فيلم كارگردان «دربند» 

پرويز شهبازي «نسيم» را مي سازد
«ان شاءاهللا» پروژه بعدي اين كارگردان داستان يك سربازي زخمي آمريكايي است كه سر از سواحل خليج فارس درمي آورد

انتشار شماره 144 فيلم نگار

شماره 144 مجله فيلم نگار منتشر شد.
گزارش نخستين نشست باشگاه فرهنگى آموزشى 
كانون فيلمنامه نويسان، معرفى فيلم هاى «از تهران 
تا بهشت»، «بيدارى براى سه روز»، «تابور»، «ساكن 
طبقه وسط»، «يك شب»، «ميهمان داريم»، «ماهى 
و  «ماهى  فيلم  درباره  اى  پرونده  همراه  به  گربه»  و 
گربه» و گفت و گوى حسين مهكام با شهرام مكرى 

در اين شماره چاپ شده است.
گفت و گو با مسعود امينى تيرانى و محمدمهدى 
تهران  كوتاه  فيلم  جشنواره  برتر  فيلم  عسگرپور، 10 
ديگر  از  وسط»  طبقه  فيلمنامه «ساكن  به  نگاهى  و 

بخش هاى اين شماره مجله فيلم نگار است. 
هاى  فيلم  معرفى  نيز  جهان  سينماى  بخش  در 
ميليون  «بازوى  بزرگ»،  «قهرمان  «فرانك»، 
دالرى»، «خزنده شب»، «راه بازيافته»، «دونده هزار 
تامپسون  اما  سخنرانى  و  دريايى»  دزد  «پرى  تو»، 
مطلبى  همراه  به  بفتا  نويسى  فيلمنامه  سمينار  در 
درباره مارگارت ميچل نويسنده شهير «بر باد رفته» 
«بيدارى  كامل  فيلمنامه  انتشار  است.  شده  منتشر 
ها» نوشته استيون زيليان از ديگر بخش هاى شماره 

جديد فيلم نگار است.

«يحيى سكوت نكرد» به كارگرداني كاوه ابراهيم پور 
به دفتر جشنواره ارسال شد.

به گزارش باني فيلم، اين فيلم به تهيه كنندگى تينا پاكروان 
با اتمام مراحل فنى به دفتر سى و سومين جشنواره فيلم فجر 
عليرضا  عهده  بر  سينمايى  فيلم  اين  صداگذارى  شد.  ارسال 

علويان بوده و موسيقى آن را حامد ثابت ساخته است.
«يحيى سكوت نكرد» اولين ساخته كاوه ابراهيم پور در 
امسال  شهريور  آن  فيلمبردارى  كه  است  كارگردان  مقام 
انجام  پدرام   ژينوس  را  فيلم  اين  تدوين  رسيد.  پايان  به 

داده است.
ندا  اسكويى،  رابعه  نصيرى،  ماهان  آريا،  معتمد  فاطمه 
جبرئيلى، صالح آقاميرزايى و تورج  منصورى از جمله بازيگران 

فيلم سينمايى هستند. 
در خالصه داستان اين فيلم آمده است: پدر يحيى، به دليل 
مسائل كارى يحيى را نزد خواهرش مى سپارد تا از او نگهدارى 
كند زندگى عمه پر از رازهايى است كه در ارتباط بين اين دو 
ازمجرى طرح: موسسه  كشف مى شود. ساير عوامل عبارتند: 
فرهنگى هنرى تصوير آفتاب، نويسنده: طال معتضدى، دستيار 
فيلمبردارى:  مدير  اسماعيلى  مانفرد  ريز:  برنامه  و  كارگردان 
حسين جليلى، طراح صحنه و لباس: على عابدينى، صدابردار: 
امين مير شكارى، طراح گريم: ايمان اميدوارى، منشى صحنه 
و دستيار دوم كارگردان: الهام راد، دستيار اول فيلمبردار: ساالر 
آيدا  اى:  رسانه  مشاور  شجاعى،  احمدرضا  عكاس:  اردستانى، 
اورنگ، فيلم بردار پشت صحنه: حامد مقدسى، دستيار صدا: 
امير عاشق، دستيار اول صحنه و لباس: محمد رضا امين زاده، 

مدير تداركات: مهدى چراغى.

پايان صدا گذارى و ساخت موسيقى
«يحيى سكوت نكرد» به دفتر جشنواره رسيد ثبت قرارداد

«ملبورن»، «خانه اى كنار ابرها» و «تمشك»
قرارداد اكران فيلم هاى سينمايى «ملبورن» نيما جاويدى، «خانه اى كنار 

ابرها» سيدجالل دهقانى اشكذرى و «تمشك» سامان سالور ثبت شد.
نيما  ساخته  «ملبورن»  گفت:  نسيم  به  مطلب  اين  بيان  با  فرجى  غالمرضا 
جاويدى در گروه آفريقا و «خانه اى كنار ابرها» كار سيدجالل دهقانى اشكذرى 

در گروه استقالل از تاريخ سوم دى ماه اكرانشان را آغاز مى كنند.
وى افزود: «تمشك» به كارگردانى سامان سالور نيز بعد از فيلم درحال اكران 

«تراژدى» قرا راست در گروه فرهنگ به روى پرده سينماها برود.
محمدمهدى  داريم»  «ميهمان  همچون  فيلم هايى  هم اكنون  است  گفتنى 
طبقه  «ساكن  توكلى،  بهرام  «بيگانه»  آبيار،  نرگس   «143 «شيار  عسگرپور، 
وسط» شهاب حسينى، «آنچه مردان درباره زنان نمى دانند» قربان محمدپور و 

«تراژدى» آزيتا موگويى به نمايش خود در سينماها ادامه مى دهند.

«جنجال در عروسى» به جشنواره نمى رسد
تهيه كننده «جنجال در عروسى» بيان كرد كه شريك فرانسوى فيلم 
براى اتمام مراحل فنى از جمله ويژوال افكت و ميكس به سه ماه زمان 

نياز دارد بنابراين اين اثر سه بعدى به جشنواره فجر نمى رسد.
محمد احمدى در گفت وگو با مهر با اشاره به فيلم «جنجال در عروسى» كه 
قرار بود آن را به جشنواره فيلم فجر برساند، گفت: تدوين اين فيلم چند روز 
پيش توسط پگاه احمدى پايان يافت و ما فيلم را به كمپانى فرانسوى كه در 

توليد مشترك اين فيلم با ما همراه بود تحويل داديم.
كمپانى  و  است  فرانسه  و  ايران  مشترك  محصول  فيلم  اين  داد:  ادامه  وى 
فرانسوى قرار است مراحل فنى فيلم از جمله كارهاى ويژوال افكت، مسايل سه 
بعدى و ميكس را بر عهده بگيرد و حاال اين شريك فرانسوى اعالم كرده كه 
مسايل فنى فيلم «جنجال در عروسى» سه ماه زمان خواهد برد بنابراين اين 

فيلم امسال به جشنواره بين المللى فيلم فجر نخواهد رسيد.

«ليخون» سال آينده كليد مى خورد
گفت:  «شيار143»  فيلم  كننده  تهيه 
و  اند  كرده  استقبال  فيلم  از  مردم  خوشبختانه 
اگر به همين منوال پيش برويم تا شب عيد هم 

كف فروش را حفظ مى كنيم.
گفت:  سينما  سوره  به  قاسمى  محمدحسين 
داريم  بنا  شد  مطرح  هم  اين  از  پيش  همانطوركه 
هزينه  با  گذشته  همچون  هم  را  بعدى  هاى  فيلم 
مى  سرمايه  بازگشت  و  بسازيم  خصوصى  بخش 
فيلم  كند.  تامين  تاحدى  را  فيلم  هاى  هزينه  تواند 
سينمايى «ليخون» به كارگردانى مهدى نادرى قرار 
است سال آينده جلوى دوربين برود اين فيلم در ژانر 
دفاع مقدس ساخته مى شود اما هزينه هاى عجيب و 
غريب فيلم هاى ارزشى را ندارد ولى بازسازى بخش 
هايى  هزينه  جنگ  آغازين  روزهاى  به  مربوط  هاى 
است.  مالحظه  قابل  خصوصى  بخش  براى  كه  دارد 
به همين خاطر اگر شوراى صنفى نمايش قبول كند 
«شيار143» اين قابليت را دارد كه تا عيد روى پرده 

بماند و مخاطب را به سينما دعوت كند.
وى افزود: عالوه بر اين فيلمنامه ديگرى هم توسط 
اميدواريم  كه  است  نگارش  حال  در  آبيار  نرگس 
البته  كنيم.  آغاز  باهم  را  هردو  آينده  سال  بتوانيم 
است  سرمايه  تامين  به  منوط  فيلم  هردو  آغازكردن 
كه اميدواريم بخشى از آن را بتوانيم با فروش فيلم 
«شيار143» بدست آوريم. فيلمنامه تازه اى هم كه 
در مرحله نگارش قرار دارد برگرفته از رمان خانم آبيار 
است كه تا آخر امسال منتشر مى شود. اين فيلمنامه 
زندگى حضرت موسى كاظم (ع) را روايت مى كند و 
برگردان از كتاب به فيلمنامه تقريبا از يكسال پيش 
آغاز شد.اين پروژه اقتباسى كه هنوز نامى برايش در 
نظر گرفته نشده است مراحل تحقيقات را دوباره و با 
جزئيات سپرى مى كند تا سال آينده براى دريافت 

مجوز آماده ارائه شود.
بر  هم  فيلمنامه  يك  اين  بر  عالوه  گفت:  قاسمى 
و  شده  نوشته  آبيار  نرگس  از  ديگرى  رمان  اساس 
آماده اجراست كه با نگاهى اجتماعى قصه را روايت 
مى كند و در پس زمينه اش اشاراتى به سال هاى 
جنگ و دفاع مقدس دارد. اين كار مراحل نوشتارى 
خود را سپرى كرده و احتماال زودتر از ساير پروژه 
هاى اين كارگردان جلوى دوربين مى رود. همچنين 
پيش از اين نرگس آبيار صحبت هايى هم در رابطه 
با نگارش فيلمنامه اى با موضوع امام رضا (ع) داشت 
كه در رسانه ها به اشتباه منعكس شد. اين فيلمنامه 
است  عالقمند  بود  گفته  آبيار  و  نشده  نوشته  هنوز 

بنويسد. دراينباره 

من ديگو مارادونا هستم» 
يك هفته ديگر تمام مى شود

در  نوظهور  جوان  نسل  باشى  سماك  محمود 
سينما را مايه اميد و پيشرفت توصيف كرد.

سماك باشى درباره فعاليت هاى اخير خود به سوره 
سينما گفت: اين روزها در جاده تلو در اطراف شهر 
فيلمبردارى  مشغول  گچ،  كارخانه  يك  در  و  تهران 
بهرام  كارگردانى  به  هستم»  مارادونا  ديگو  «من 
ديگر  روز  تا 8  پروژه  كنم  مى  فكر  و  هستيم  توكلى 
ادامه داشته باشد. اين فيلم نيز مانند ديگر آثار اين 
كارگردان جوان و خوش قريحه سرشار از رمز و راز 
دارد.  خود  با  هم  را  او  كارى  امضاى  البته  و  است 
با  كردم  فكر  ابتدا  خواندم  را  فيلمنامه  وقتى  شايد 
به  چيزى  كه  حاال  اما  هستم  روبرو  متفاوت  كار  يك 
پايان فيلمبردارى باقى نمانده دريافته ام اين داستان 
جديد با وجود همه تازگى هايى كه دارد باز هم فيلم 

مخصوص توكلى و سينماى منحصر به فرد اوست.
وى افزود: من معموال صدابردار كم كارى نيستم، اما 
اگر در يك سال اخير تنها يك پروژه را قبول كردم، اين 
موضوع به مشغوليت شخصى من بر مى گردد. امسال در 
صدد تغيير استوديو بودم و اين جريان جابجايى، بازسازى 
و آماده سازى آنقدر مرا درگير كرد كه ترجيح دادم فيلم 
جديدى را قبول نكنم. «من ديگو مارادونا هستم» وقتى 
به من پيشنهاد شد كه هنوز مشغله هايى داشتم، اما كار 

را پذيرفتم چون بهرام توكلى را دوست دارم.

ايرج رامين فر طراح صحنه سينماى ايران كه چندين تجربه همكارى با 
بهرام بيضايى را دارد، اعالم كرد كه مدت هاست از بيضايى بى خبر است.
ايرج رامين فر كه به تازگى طراحى صحنه فيلم هاى «احتمال بارن اسيدى» 
از  اثرى  است؟»  چند  ساعت  تو  دنياى  «در  و  صناعى ها  بهتاش  كارگردانى  به 
صفى يزدانيان را برعهده داشته و اين دو فيلم براى شركت در جشنواره سى و 
سوم فيلم فجر فرم پر كرده اند به مهر گفت: در انتخاب پروژه هاى سينمايى 
سخت گير هستم و حضور در فيلم هاى خوب براى من يك نياز است و تا زمانى 
در  دهم  مى  ترجيح  نباشند،  كاربلد  هاى  كارگردان  و  خوب  هاى  فيلمنامه  كه 

سينما حضور نداشته باشم.
وى افزود: در حال حاضر شرايط مناسب براى كار وجود ندارد به همين دليل 
اسيدى»  باران  و «احتمال  است؟»  چند  ساعت  تو  دنياى  فيلم «در  دو  از  پس 
البته  نكردم.  فعاليت  ديگرى  پروژه  هيچ  در  بودند  اولى  فيلم  آثار  جمله  از  كه 

پيشنهادهايى براى ساخت فيلم هاى خوب داشته ام ولى به دليل مشكالت مالى 
كه گريبانگير سينماى ايران است هيچ يك از اين آثار به مرحله اجرا نرسيد.

رامين فر كه در كارنامه كارى خود سابقه همكارى با بهرام بيضايى در فيلم 
هاى «شايد وقتى ديگر»، «مسافران» و «سگ كشى» را دارد در پاسخ به اينكه 
كند؟  مى  همكارى  بيضايى  با  «مقصد»  فيلمنامه  شدن  ساخته  صورت  در  آيا 
گفت: مدت زيادى است كه از بيضايى خبر ندارم و نمى دانم چه مى كند. ضمن 
اينكه در جريان از سرگيرى فعاليت هاى سينمايى اين كارگردان نيز نبوده ام اما 
معتقدم هر پديده اى يك دورانى دارد و با گذشت زمان افراد و ديدگاه ها تغيير 
و در نتيجه فاكتورهاى انتخاب نيز تغيير مى كند. وى ادامه داد: ضمن اينكه در 
حال حاضر سينما دستخوش تغييرات بسيارى شده است. در گذشته مى دانستم 
فيلم ها و سريال هاى خوب تلويزيونى با كيفيت باال ساخته مى شود اما در حال 

حاضر اين قدرت تشخيص به نوعى از بين رفته است. 

 ايرج رامين فر: از بهرام بيضايى بى خبرم

«قندون جهيزيه» به ساخت موسيقى رسيد

على  با  خود  همكارى  درباره  سعدى  سعيد 
مالقلى پور گفت: من تا به حال با فيلم  اولى هاى 
زيادى كار كردم كه اين فيلم هم در همان راستا 
مالقلى پور  على  با  همكارى  از  البته  دارد  قرار 

احساس رضايت مى كنم.
در  جهيزيه»  «قندون  سينمايى  فيلم  تهيه كننده 
گفت وگو با فارس، درباره وضعيت اين فيلم اظهار داشت: 
در حال حاضر «قندون جهيزيه» توسط ميالد عمران لو 

در مرحله ساخت موسيقى قرار دارد.
وى افزود: با پايان موسيقى و مراحل ميكس نهايى 
آماده  جهيزيه»  «قندون  ماه  آذر  پايان  تا  فيلم  اين 
براى  را  فيلم  اين  از  نسخه اى  و  شد  خواهد  نمايش 
تحويل  فجر  فيلم  سى وسوم  جشنواره  در  حضور 

دبيرخانه جشنواره خواهيم داد.
مالقلى پور  على  با  همكارى  خصوص  در  سعدى 
فيلم   با  حال  به  تا  من  گفت:  اول  فيلمساز  عنوان  به 
اولى هاى زيادى كار كردم كه اين فيلم هم در همان 
مالقلى پور  على  با  همكارى  از  البته  دارد  قرار  راستا 
احساس رضايت مى كنم و هنوز در اين عرصه سرم به 

سنگ نخورده است.
تهيه كننده «قندون جهيزيه» تأكيد كرد: با توجه به 
مضمون فيلم و موضوعى كه على مالقلى پور انتخاب 
كرده فكر مى كنم در اكران هم بتوانيم موفق باشيم 

اما بايد تا زمان نمايش فيلم منتظر بمانيم.
سينمايى  فقيد  كارگردان  فرزند  مالقلى پور  على 
تجربه  اولين  در  كه  است  مالقلى پور  رسول  ايران 
سينمايى خود «قندون جهيزيه» را به تهيه كنندگى 

سعيد سعدى مقابل دوربين برده است.
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