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خاویر باردم در حال مذاکره
برای فرانکشتاین بعدی سینما

«خاویر باردم »بازیگر نامزد اسکار سینمای اسپانیا در حال مذاکره برای ایفای نقش «فرانکشتاین» است.به گزارش  مهر این بازیگر ۴۷ساله اسپانیایی تایید
کرد عالقهمند است در پروژه فرانکشتاین جلوی دوربین برود اما معلوم نیست در نقش «دکترجکیل» بازی میکند یا هیوال .گفته میشود راسل کرو قرار است
م از جهان هیوالیی است که «مرد گرگنما»« ،فرانکشتین» و «دراکوال» از جملهآنها هستند.
در نقش دکتر جکیل ظاهر شود .یونیورسال دارای شماری فیل 

جشنواره امام رضا(ع)

شاعرجمهوریآذربایجان:شعرخوانیدر
مجلسامامرضا(ع)افتخارمناست

با تکمیل فهرست عوامل پشت دوربین و پیوستن چند بازیگر جدید« ،قاتل
اهلی» به کارگردانی مسعود کیمیایی با سخنان وی درباره زنده یادعباس
کیارستمی در حوالی برج میالد جلوی دوربین رفت.
به گزارش سینماپرس درنخستین سکانس این فیلم مسعود کیمیایی
جلوی دورب��ی��ن آم��د و چند جمله ای درب���اره کیارستمی که از ی��اران
دبستانی اش بود سخن گفت؛ زنده یاد کیارستمی پس از  ۳۲سال كه
عنوان بندی فیلم « قیصر » را ساخت ،بار دیگر برای فیلم «سربازهای
جمعه» كیمیایی که سال  82ساخته شد ،این کار را انجام داد .کیارستمی
همچنین در پشت صحنه فیلم متروپل کیمیایی حضور یافت و در جشن

تولد او شرکت کرد .پرویز پرستویی که در این فیلم نقش «حاج سروش»
را ایفا می کند جلوی دوربین رفت تا نخستین سکانس این فیلم به طور
رسمی کلید بخورد« .قاتل اهلی» احتما ًال به جشنواره فیلم فجر نمیرود و
قرار است ،پاییز اکران شود« .قاتل اهلی» به کارگردانی مسعود کیمیایی
داستان زندگی جوانی را روایت می کند که تمام راه های پولدار شدن را
می رود اما در انتها متوجه میشود برای پولدار شدن باید نبوغی بیش از
انیشتین داشته باشد .تهیه کنندگی جدیدترین فیلم کیمیایی را منصور
لشکری قوچانی برعهده دارد که تاکنون فیلم های «خط ویژه»« ،کوچه
بی نام» و «عصر یخبندان» از او اکران شده است.

در انتظار تایید تلویزیون

دفاع تمام قدکمالتبریزیاز«دونده زمین»
یک روستای دور افتاده در ناکجاآباد با مردمی که هر روز آب و ناهارشان می رسد.
مردم منفعل و راحت طلب اند ،نه می خندند و نه حتی حالی برای عاشق شدن
دارند .مردها هر روز در قهوه خانه می نشینند و چشم به برفک های تلویزیون
میدوزند .معلمی به این روستا وارد میشود تا آنها را از وضعیتی که دارند ،نجات
▪ ▪مجبور شدم باصدای بلند فریاد بزنم

کمال تبریزی درباره تاکید خود در فیلم«دونده زمین»
بر انفعال و بی مسئولیتی مردم توضیح داد و اظهار کرد:
مجبور شده است با صدای بلند فریاد بزند و احساس خود
را از وضعیت موجود انتقال دهد .وی بابیان این که کلید
فهمیدن نمادهای« دونده زمین»بسیار واضح و روشن
است اظهار کرد :این فیلم به هشت سال مشخص دوران
ریاست جمهوری احمدی نژاد بازمی گ��ردد و اوضاع
عمومی در دولت قبل را به تصویر کشیده و اغراق و غلوی
که در آن به کار رفته جزو ساختار آن است .کارگردان
فیلم «پاداش» درباره بیان اغراق آمیزش در فیلم « دونده
زمین»خاطر نشان کرد :ساخت این فیلم ها با همین
شکل و ساختار عمدی است .چنین ژان��ری را در طول
تاریخ سینمای جهان داریم و در همه جا با همین ساختار
جلو میرود یعنی فیلمساز دچار نوعی ناراحتی بیش از
اندازه و حتی عصبیتی است که بسیاری از افراد جامعه
دچار آن هستند.
▪ ▪ای��ن فیلم را ب��رای آرشیو تاریخی ای��ران ساخته ام

کمال تبریزی در پاسخ به این که فیلم «دون��ده زمین »
برای مردم ساخته شده است یا سیاستمداران تصریح
کرد :اگر بخواهم واقعیت را بیان کنم این فیلم را برای
آرشیو تاریخی ایران ساخته ام .به نظر من یکی از وظایف
فیلمساز ،تاریخنگاری است .ما با هر فیلمی که میسازیم،
هم مردمنگاری و هم تاریخنگاری داریم  .اگرچه بخشی
از مخاطبان این فیلم خاص هستند ودر قالبی نمادین به
یک دوره تاریخی پرداخته است ولی به هر حال هر فیلمی
میتواند برای سیاستمداران هم ساخته شود .البته

خبر
اختصاص یک میلیارد تومان			
برای حمایت از پایان نامه های دفاع مقدس
اک��رم محمدی  -ی��ک میلیارد ت��وم��ان ب��رای حمایت و
پشتیبانی از پایان نامههای دفاع مقدس اختصاص داده
شده اس��ت.س��ردار جوادخضرایی مدیرعامل باغ موزه
دفاع مقدس  ،روز گذشته در نشستی با اعالم این خبر
گفت :متاسفانه با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد
با وجود خروجی صدها هزار نفری دانشجویان،تنها حدود
دوهزار پایاننامه با موضوع دفاع مقدس تدوین شده که
البته این آمار اغراق آمیز است و در مجموع هزار پایان نامه
کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع دفاع مقدس ،وجود
دارد که این در شان هشت سال دف��اع مقدس نیست.
وی اف��زود:ب��رای حمایت از پایان نامه های کارشناسی
ارشد  4میلیون تومان و دکترا  6میلیون در نظر گرفته
شده است .همچنین برای سهولت ودسترسی بهتر ،دو
هزار و  700عنوان پایان نامه با موضوعات مختلف علوم
انسانی ،مهندسی و پزشکی مرتبط با دفاع مقدس برای
راهنمایی دانشجویان ،در سایت باغ م��وزه بارگذاری
شده است .مشاور شهردار تهران گفت:پس از برگزاری
جلسات متعدد و بحث و بررسی درباره طرح مورد بحث و
همچنین برگزاری جلساتی با حضور معاونان آموزشی و
پژوهشی دانشگاههای مستقر در شهر تهران ،شیوه نامه
حمایت از پایان نامههای کارشناسی ارشد و رسالههای
دکترا با موضوعات مرتبط با دوران دفاع مقدس و عناوین
تحقیقی و پژوهشی موردنظر م��وزه دف��اع مقدس برای
تحقیق و پژوهش ،در زیر مجموعه چهار عنوان کلی «ابعاد
فرهنگی ،ابعاد اقتصادی ،ابعاد سیاسی و ابعاد اجتماعی
جنگ تحمیلی» با  542عنوان ،برای دانشگاههای غیر
نظامی و همچنین شیو هنامه مذکور و عناوین تحقیقی و
پژوهشی ،در زیر مجموعه  8عنوان کلی و بالغ بر1500
عنوان ،برای دانشگاههای نظامی تدوین شد.

چهره ها و خبرها

کیمیایی «قاتل اهلی» را به یاد کیارستمی کلید زد

«عوض قوربانلی »شاعر شیعه جمهوری آذربایجان،دانش
آموختهحقوقاقتصاد ازدانشگاهباکو وترانهسراوطنزپرداز
است.ویامامرضا(ع)راامامقلبهایمردمکشورشمعرفی
می کند و می گوید :سرزمین ایران و به خصوص خراسان
خاستگاه قلبی مردم ماست و آرزوی هر شیعه آذربایجانی
سفربهخراسانوزیارتبارگاهامامرضا(ع)است.بهگزارش
خراسان وی که مجموعه شعرهای «ظرافت تازه»« ،مزار تا
سنگر»ورمان«ستونهایزنده»رامنتشرکردهاستتصریح
کرد:عشقبهامامرضا(ع)جزواصیلترینمناسکفرهنگی و
مذهبیمردمکشورمناستوهموارهازاینامامهمامیادمی
کنند.اینشاعرونویسندهجوانبرگزیدهاتحادیهنویسندگان
آذربایجان که مدال ترقی از رییس جمهور آذربایجان را
سال  2015دریافت کرده ،از جمله میهمانان « جشنواره
شعر رضوی به زبان ترکی » است که هرساله در شهر ارومیه
برگزار می شود.این شاعر آذربایجانی اظهار کرد :عشق به
امام رضا(ع) و اهل بیت پیامبر(ص) در جمهوری آذربایجان
اصالت داردوحتیدردوراناستیالیکمونیسمنیزدرمیان
شیعیان آذربایجان جریان داشت و همچنان در ذهن و قلب
مردمماجاریاست.اینشاعرنامدارآذربایجانیکهبهمنظور
شرکت در جشنواره «شعر رضوی به زبان ترکی» به ارومیه
سفر کرده است می گوید :نخستین بار چند سال پیش در
اینجشنوارهشرکتکردموسفریهمبهشهرزیبایارومیه
داشتم و در میان مردم ارومیه برای امام هشتم شعرخوانی
کردم که باعث افتخار من است .وی انگیزه اصلی اش را از
شرکت در جشنواره شعر رض��وی ،شعرخوانی در مجلس
حضرترضا(ع)میداندومیگوید:امیدوارمشرایطیفراهم
شود این جشنواره بیشتر در میان آذری زبان های جهان
شناخته و در کشور آذربایجان نیز برگزار شود تا برگزیدگان
امکانحضوردرایرانوسفربهخراسانراداشتهباشند.
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دهد و این تالش مصادف می شود با ورود یک دونده از کشوری دیگر به روستا. .
 . .این خالصه ای از حال و هوای فیلم «دونده زمین» به کارگردانی کمال تبریزی
محصول سال  89است .کمال تبریزی همزمان با اکران «دونده زمین» در گروه
سینمایی «هنر و تجربه» درباره این فیلم سخن گفت.

شرایط را هم باید در نظر بگیریم .من و امثال من مغضوب
سازمان سینمایی آن دوره شدیم و اجازه نداشتیم درباره
هر سوژه یا ایدهای فکر کنیم .اص ً
ال سعهصدری در مدیران
فرهنگی وقت وجود نداشت .استرس آن فضا مرا به این
سمت برد که فیلمی با این ساختار و این شکل نمادین
بسازم .وزیر وقت ارشاد درباره فیلم «دونده زمین» گفت
این فیلم الیاالبد توقیف است و جالب است خودش
نمیدانست الیاالبد وزیر نخواهد بود و نمیتواند یک
فیلم را الیاالبد توقیف کند .استرس آن فضا مرا به این
سمت برد که فیلمی با این ساختار و این شکل نمادین
بسازم.
▪ ▪عده ای تشنه خون من هستند

کارگردان فیلم «طعم شیرین خیال» در پاسخ به این
که آیا قبول دارد عصبیت باعث شده بیشتر بخواهد حرف
خود را مطرح کند و فیلم«دونده زمین» کمتراز جزییات
هنری و ساختار هنرمندانه برخوردار باشد گفت :بله
ممکن است چون حال ما آن زمان خوب نبود .من به عمد
و با پیروی از ساختار این فیلم ها خواستم اثری متفاوت
رقم بزنم  .کمال تبریزی افزود :به هر حال تا زمانی که
شما فیلم را نساخته اید ،نمیدانید چگونه اثری است.
حتی وقتی آن را میسازید باز هم تکلیفتان با آن مشخص
نیست .در اولین نمایش فیلم در سالن سینماست که
میتوانید نسبت به آن نظری پیدا کنید .البته نه در سالن
نمایش جشنواره فیلم فجرکه گروه هایی هماهنگ
شده گاهی دست و سوت میزنند و عده ای قبل از ورود
به سالن جشنواره فیلم فجر ،شمشیرهای خود را برای
فیلمساز تیز می کنند من هم جزو آن دسته فیلمسازانی

هستم که مخالفان و موافقان زیادی دارم و عده ای تشنه
خون من هستند.
▪ ▪فیلم من پوپولیستی نیست

کمال تبریزی با بیان این که«دونده زمین» فقط در ژاپن
به نمایش درآمد و هیچ نمایش خصوصی پیش از اکران
در ایران نداشت ابراز کرد :آن زمان وقتی پروانه نمایش
به فیلم میدادند ،روی آن نوشته میشد «این فیلم تا
اطالع ثانوی نمیتواند در هیچ یک از سینماهای کشور
نمایش داده شود» روی بعضی فیلم ها نوشته میشد
«اجازه نمایش در خارج از کشور را ندارد» یا روی بعضی
فیلم های دیگر تاکید میشد «اجازه نمایش خصوصی
در سینماهای کشور را ندارد» و ما نمیدانستیم که این
چه فرمی از صادر کردن پروانه نمایش است .اسم فیلم
آن زمان «ماراتن زمین» بود ولی نپذیرفتند «ماراتن» را
انتخاب کنیم و توجیه شان این بود فیلم نمیتواند اسم
انگلیسی داشته باشد  .کمال تبریزی در پاسخ به این که
آیا ممکن است این اتهام به شما مطرح باشد که فیلم تان
تا حدی پوپولیستی است؟ گفت :نمیتوان عنوان نام
پوپولیستی را بر فیلم من گذاشت چون با آن فضا مرتبط
نیست .شاید صفت افراط گرایانه درست تر باشد و من آن
را نفی نمیکنم و اتفاق ًا این جزو ساختار چنین فیلم هایی
است .منتها ممکن است این فیلمها در سلیقه ما نباشند و
عالقهداشتهباشیمفیلمیکه مشاهدهمیکنیم،رمزآلود،
با کنایه و قصهگو باشد و مخاطب خودش جزئیات آن را
کشف کند .فیلم هایی که خودم نیز در چنین فضاهایی
کار کردم اما جایی هم به این نتیجه میرسم که باید در
این حال و هوا فیلم بسازم.

محمدمهدی ع��س��گ��رپ��ور ب��ه ت��ازگ��ی
طرحی دیگر را با ن��ام موقت «ب��رای
او» به تلویزیون ارائه کرده است .این
طرح که در انتظار تایید تلویزیون به سر
می برد قصه مادری با دو دختر و یک پسر
است که از شرایط رفاهی خوبی برخوردارند .بخشی از
دارایی این خانواده ،زمینی در خارج از شهر است که مدت
هاست زن و مردی آنجا زندگی می کنند .ادعای مالکیت
آن هاباعث آغاز یک سری ماجراهای حقوقی و اجتماعی
میشود.
دردسرهای سرقت لپ تاپ
نیکی کریمی با «ربوده شده» جدیدترین
فیلمسینماییبیژنمیرباقریمیهمان
سینماهایکشورمیشود .اینفیلم که
مضمونی اجتماعی دارد داستان
هنرپیشه زنی را روای��ت می کند که لپ
تاپشخصیاشسرقتمیشودوهمینسرقت اتفاقهای
ناخواسته ودردسرهای فراوانی را برای وی رقم می زند.
پیش از این قرار بود نقش اصلی این فیلم را مهناز افشار
بازی کند که به دالیلی نیکی کریمی جایگزین وی شد.
صبر می کنم
ماهایا پطروسیان گفت :مهم ترین علت
کم ک��اری من در یکی دو س��ال اخیر
این است که کارهای پیشنهاد شده
آث��اری راض��ی کننده نبوده است چه
برسد به نقش هایی که در آنها وجود
داشته است .وی افزود:صبر می کنم در زمینه بازی در آثار
مختلف و نقش های پیشنهادی ،اتفاق خاصی بیفتد .وی
گفت :در زمینه پذیرفتن نقش چندان سخت گیر نیستم
اما دوست دارم کار جدیدم با کارهای قبلی کارنامهام تفاوت
داشته باشد.
یک جدایی خوشحال کننده
محمدحسینلطیفیدربارهجداشدنش
از ش���ورای پ��روان��ه نمایش سازمان
سینمایی گفت :جدا شدن از شورای
پروانه نمایش خواسته من بود ولی با
صالحدید مدیران ارشاد عملی شد که به
آن احترام می گذارم .وی افزود :کار در شورا انرژی زیادی
می گرفت و ترجیح می دهم با تمرکز بیشتر در زمینه کار
خود فعالیت داشته باشم .خوشحالم دیگر این مسئولیت
را ندارم این تصمیم وزارت ارشاد بود وگرنه من از زیر بار
مسئولیت شانه خالی نکردم.

سینما
اهدای «نشان عباس کیارستمی»
در جشن «حافظ»
شانزدهمین جشن «حافظ» با اهدای یک جایزه ویژه به نام
«نشان عباس کیارستمی» به یک سینماگر جوان برگزار
میشود.به گ��زارش ایسنا ،علی معلم دبیر جشن حافظ
از تدارک دیدن یک جایزه ویژه در جشن امسال خبر داد
و گفت :این نشان متفاوت از تندیس «حافظ» است که به
برگزیدگان داده میشود  .در واقع تصمیم گرفتیم نشان
عباس کیارستمی را به یک سینماگر جوان در حوزه فیلم
کوتاه یا بلند که اثرش واجد نوآوریهایی در زبان سینما
باشد ،اهدا کنیم .وی با بیان این که "کیارستمی صاحب
سبک و مکتب در سینمای ای��ران بود و نقشی نوآورانه و
تجربهگرایانه داشت درباره برگزاری جشن امسال اظهار
کرد :از بین فیلمهای نمایش داده شده در سینماها فقط
فیلم«محمدرسولا(...ص)»مجیدمجیدیازداوریهاکنار
گذاشتهشد،آنهمبهدلیلاحترامبهفیلمیاستکهدرباره
پیامبراسالم(ص)ساختهشدهاست.امسالیکجایزهویژه
هیئتداوران ویکجایزههمبراییکعمرفعالیتهنریبه
جمشیدهاشمپوراهدامیشود.البتهدراینبخشبزرگترین
غمماایناستکهجایزهحافظدردورانزندهیادعلیحاتمی

وجودنداشتچوناوبهحقنخستینفردیاستکهبایدبهاو
جایزهدادهمیشد.جشنحافظامسال 28تیرماهازساعت
 8شب به مدت پنج ساعت در برج میالد برگزار میشود.
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