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ایوبی :پیگیر ساخت فیلمی
درباره موالنا هستم

رییسسازمانسینماییاظهارکرد:پیگیرساختفیلمیدربارهموالناهستم،فیلمنامههایمتعددیدربارهاینشاعرخواندهام،چندفیلمنامهراهم
برایمطالعهبهاستادموحددادماماهنوزنوشتهاینظرمراجلبنکردهاست.امیدوارمدرهمیندورهفیلمیدربارهموالناساختهشود.ویافزود:نظام
 ،قوهقضاییه وسازمانسینماییعزمخودراجزمکردهاندراههاینفوذشبکهجمراکهچونویروسیبهجانسینمای ایران افتادهاستمسدودکنند.

...

ناگفتههای صریح حاتمیکیا درباره کیارستمی ،بیضایی،
تقوایی و فیلمهای خودش

چهرهها و خبرها
درگیر ماجرای نیمروز

مهدی پاکدل به جمع بازیگران فیلم «ماجرای
نیمروز» به کارگردانی محمد حسین مهدویان
پیوست .درخالصه داستان فیلم آمده است:
«درمحله ه��ای پرآشوب تهران ،در پیچاپیچ
خیابان ه��ا وک��وچ��ه ه��ا و درپستوی خانه ها
سرگردان وحیران .آیا این جستجورا فرجامی
هست؟»احمدمهرانفر،بابکحمیدیان،هادی
حجازی فر ومهرداد صدیقیان دیگر بازیگران
فیلم هستند«.ماجرای نیمروز» با«ایستاده
در غبار» فیلم قبلی کارگردان به لحاظ قصه و
فضاسازیبسیارمتفاوتاست.

ابراهیم حاتمیکیا سهشنبه ( ۱۸آب��ان) در نشست
«سینما و یک دیدگاه» در سیوسومین جشنواره فیلم
کوتاه تهران درجمع پرشمار فیلمسازان جوان در پردیس
سینمایی چارسو حضور یافت و در باره سینما،فیلم کوتاه
،سینمای مولف،سینماگران صاحب نام سینمای ایران
وسینمای خودش سخن گفت .به گزارش ایسنا ،این
نشست با استقبال ف��راوان دانشجویان و فیلم سازان
جوان مواجه شد.
▪ ▪مجوز«آژانسشیشهای»رابیندودولتگرفتم

حاتمی کیا که اغلب اظهار نظرها و مواضعش مورد توجه
قرارمیگیرددرایننشستنیزکهبیشتربهپرسشوپاسخ
گذشت نظرات جالب و عجیبی را مطرح کرد.به گزارش
آی سینما ،حاتمی کیا درای��ن نشست چندان از حضور
خبرنگاران در میان هنرجویان فیلمسازی راضی نبود و
حضور رسانه ها را مانعی برای ارتباط صمیمی و نزدیک با
آنها دانست و از رسانه ها خواست حرف های مطرح شده
دراین نشست رسانه ای نشود .با این حال خبرنگاران به
ایننشستدعوتشدهبودندوخبربرگزاریآنرسانهای
شدهبود.

یک روایت مادرانه درماجان
نقشآفرینی مهتاب کرامتی در فیلم «ماجان»
ب��ه ک��ارگ��ردان��ی رح��م��ان سیفی آزاد ک��ه این
روزها مراحل پیشتولید خود را میگذراند تا
چند روز آینده آغاز میشود.فیلم «ماجان» به
تهیهکنندگیمحمدمهدیعسگرپورکهدرباره
رابطه یک مادر و فرزند است در جشنواره فجر
امسال به نمایش درمیآید.فرهاد اصالنی و
مهتابکرامتیبهعنواننخستینبازیگراناین
فیلمانتخابشدند.ظرفدوروزآیندهنیزدیگر
عواملفیلممعرفیمیشوند.

▪ ▪آزادی دهه شصت االن داده نمی شود

حاتمی کیا در ابتدای این نشست حضور فیلمساز مولف
و فیلمساز به اصطالح تکنسین را در کنار هم الزم دانست
و گفت« :این طور نیست که همه بتوانند مولف شوند
و توانایی و انرژی آن را داشته باشند .مولف بودن یک
جنمی می خواهد که فیلمساز باید بتواند نظر شخصی
خودش را اعمال کند .از آن طرف فیلم های مورد نیاز را
نمی توانیم به فیلمسازمولف سفارش دهیم .گاهی علما
و کارشناسان تشخیص می دهند که باید فیلمی ساخته
شود آنها را نمی توان به فیلمسازان مولف داد بلکه باید
فیلمسازانحرفهایدراینبارهفیلمبسازند،فیلمسازانی
که می توانند هر فیلمی را با هر قابی که به آنها می دهند
بسازند».از نظرحاتمی کیا فیلمساز مولف همیشه تجربه
خودش را می سازد« :درب��اره اینکه وجود کدام یک از
آنها ضرورت دارد معتقدم نوع اول در حال حذف شدن
است .فیلمساز مولف به شدت تحت فشار جریان های
اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد و بخشی نیز به سمت
جشنواره های خارجی کشیده می شوند».حاتمی کیا
مقایسه جالبی میان زمان آغاز فعالیتش در سینما با
وضع فعلی کرد و گفت« :آن آزادی دهه شصت که ما
داشتیم االن داده نمی شود .آدابش را شاید بچه های
اینجا باید یاد بگیرند و بیاموزند و خودشان را بسازند ».او
به کیانوش عیاری ،کامبوزیا پرتوی و امیر نادری به عنوان

تجربه ای متفاوت در سینمای کمدی
ج����واد ع��زت��ی ب����ازی در ف��ی��ل��م «خ���رگ���وش» به
کارگردانیمانی باغبانی را به پایان رساند.
فیلمبرداری این فیلم در بهار امسال در سکوت
خبری انجام شد .در خالصه داستان این اثر که
تجربه متفاوتی در حوزه سینمای کمدی به شمار
میرودآمدهاست:هیچشبیمثلامشبنیست...
بابک حمیدیان ،سیامک ان��ص��اری ،همایون
ارش��ادی ،امید روحانی ،ملیکا شریفینیا و مینا
ساداتیدر«خرگوش»بهایفاینقشمیپردازند.
نقشی تازه با گریمی متفاوت
سارهبیاتسرگرمبازیدرفیلم«بیستویکروز
بعد»بهکارگردانیسیدمحمدرضاخردمندان
است.ویدراینفیلمباگریمیمتفاوتونقشی
تازهدرسینمایایرانجلویدوربینرفتهاست.
«بیستویکروزبعد»ملودرامیاجتماعیازقصه
زندگینوجوانیبهنام«مرتضی»استکهدرراه
تحقق آرزوی ناکام پدرش ،با چالش بسیاری
روبهرومیشود.حمیدرضاآذرنگوامیرحسین
صدیقازدیگربازیگرانفیلمهستند.

...

پیک خبر
ادعای عجیب رییس سازمان نظام پزشکی در باره مرگ کیارستمی
رییسسازماننظامپزشکی ادعایعجیبیدرمورد
کیارستمی و علت مرگ این کارگردان سینمای
ایران مطرح کرد .در حالی که مدیرکل پزشکی
قانونی استان تهران چند روز پیش از ارجاع پرونده
عباس کیارستمی به کمیسیون پزشکی قانونی
تهرانخبردادوگفت«:پروندهکیارستمیبهتازگی
به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران آمده و

پروندهای در این خصوص با اخذ توضیحات شاکی
و متشاکی و گرفتن مستندات بالینی تشکیل
ش��ده اس��ت وای��ن پ��رون��ده درح��ال بررسی است»
سینماسینماخبردادرییسسازماننظامپزشکی
با حضور در نمایشگاه مطبوعات ادعای جالبی را
مطرح کرد و گفت :علت اصلی مرگ کیارستمی،
خونریزیوسیع مغزیدرفرانسهبودهاست.

آرشیو موسیقی ملی راهاندازی میشود
مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد از راه اندازی
آرشیوملیموسیقیایرانباهمکاریموسساتو
مجموعههایفعالحوزهموسیقیخبرداد.فرزاد
طالبیدرگفتوگوبا  مهر بااعالماینخبرگفت:
تا پایان سال جاری مقدمات راه ان��دازی آرشیو
ملی موسیقی ایران انجام می شود .این مجموعه
دربرگیرندهتمامیآرشیوهایدولتیوخصوصی

در داخل و خارج از کشور است که می تواند یکی
ازبهترینمجموعههابرایپژوهشگرانومحققان
حوزهموسیقیباشد.ویافزود:اینکاربهتنهایی
توسط دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی اتفاق نمی افتد و به طور حتم نهادها،
مجموعه ها و موسسات خصوصی و دولتی در راه
اندازی آن مشارکت ویژه خواهند داشت.

حرکت نخستین شبکه کودک و نوجوان شیعه به سمت رسانه های نوین
اکرم محمدی-نخستینشبکهکودکونوجوان
شیعه  ،به سمت رسانه های نوین می رود.احسان
حلمی مدیر شبکه بین المللی "هدهد" در گفت
و گو با خراسان در حاشیه بازدید از غرفه روزنامه
خراسان در نمایشگاه مطبوعات ،بااعالم این
خبر گفت :سال گذشته وعده داده بودم بخش
انگلیسی این شبکه راه اندازی می شودو در طول

یک سال اخیر  ،این کار انجام شد و هم اکنون
شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان شیعیان کودکان
و نوجوانان هم به روی آنتن رفته است .وی افزود:
در حالی که امروزه در حال جایگزینی رسانه های
اصلی هستند ما هم نباید این فرصت را ازدست
بدهیم و به همین دلیل در تالش برای حضور در
رسانههاینوینهستیم.

تجلیل از سازندگان فیلم هایی با موضوع کتاب
همزمانبا«جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهتهران»
از چهار فیلم برگزیده با موضوع کتاب تجلیل می
ش��ود .به گ��زارش ایرنا ،افشین داورپ��ن��اه معاون
فرهنگی موسسه خانه کتاب گفت :امسال با
همکاری خانه کتاب و انجمن سینمای جوان در
«جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهتهران»بخشیهم
بهکتاب،اختصاصیافتهاست.باهمینهدفروزی
به عنوان روز کتاب و سینما نامگذاری شده است.
وی هدف از این نامگذاری را ،تشویق نویسندگان
و کارگردانان فعال در حوزه سینما برای اقتباس

موضوعات فیلم ها از کتاب های موفق و گنجینه
های ادبی داخلی و خارجی موجود عنوان کرد.
به گفته معاون پژوهشی خانه کتاب ،هدف بعدی
جلب توجه مخاطبان سینما به سمت کتاب است
واینهدفازهمیندوطریق،اقتباسازآثارادبی
در سینما و بازنمایی وضعیت نشر و کتاب در فیلم
ها،انجاممیگیرد 4.اثربرگزیدهبامضمونکتاب
فقط در جشنواره اکران می شوند و تعدادی از این
فیلمهااحتماالبادریافتمجوزبهعنوانمجموعه
فیلم های کوتاه ،وارد شبکه خانگی میشود.

اکران فیلمی که هفت سال امکان نمایش نداشت
اکران فیلم سینمایی «دوازده روز» به کارگردانی
مصطفی قربانپور از سوم آذرماه در سینماهای
سراسرکشورآغازمیشود.بهگزارشخبرآنالین،
اول��ی��ن ساخته سینمایی ق��رب��ا نپ��ور داستان
پسر  ۱۰س��ال�های مبتال به سرطان و بستری
در بیمارستان ف��وق تخصصی محک اس��ت.
قربانپور درب��اره فیلم «دوازده روز» گفت :این
فیلم اقتباسی از رمان اسکار و بانوی گلیپوش اثر

اریک امانوئل اشمیت است« .دوازده روز» از هفت
سال پیش تاکنون فرصت و امکان اکران نداشته
و در بیستوسومین جشنواره بینالمللی فیلم
کودک و نوجوان سال جایزه ویژه هیئت داوران؛
پروانه زرین و دیپلم افتخار را در بخش فیلم بلند
بهخود اختصاص داده است .در این فیلم گالب
آدینه ،مریم کاویانی و محمدجواد جعفرپور به
ایفای نقش پرداختهاند.
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وقتی می خواست «نان و کوچه» را برای کانون پرورش
فکری بسازد اسم و رسمی نداشت ،اما فیلم بردارش
مهرداد فخیمی شناخته شده بود ،یک پالن در این فیلم
وجود دارد که بچه ای می خواهد یک نان را به خانه ببرد و
سگی به او حمله می کند ،بچه می ترسد و سگ هم پشت
در خانه می نشیند .شایعات درباره این پالن زیاد است
برخی می گویند یک ماه ،چهل روز و ...من می گویم یک
هفته ،طول می کشد این پالن را بگیرند .کیارستمی می
گفتاگرفخیمیبهمنمیگفتمادرسینماچیزیداریم
بهاسممونتاژ،برخیصحنههاراکاتمیکنیموتماشاگر
هم می فهمد چه اتفاقی افتاده و بر این موضع خود اصرار
می کرد .جو علیه من بود و من باید می پذیرفتم و اگر می
پذیرفتم دیگر چیزی که االن هستم نمی شدم و تشکر می
کنم از آقای فخیمی که این کار را نکرد ».حاتمی کیا به
این موضوع اشاره کرد که به همین دلیل گاهی می ترسد
پاسخفیلمسازانجوانرابدهدواینکاررانمیکندچون
از دنیای آنها خبر ندارد .حاتمی کیا در اظهار نظر جالبی
گفت خوشحال است فیلمنامه فیلم هایی مثل «ایستاده
در غبار» محمدحسین مهدویان و «بچه های آسمان»
مجید مجیدی را نخوانده است« :چون قطعا زیر آن ها می
زدم و می گفتم مگر از چنین چیزی فیلم در می آید؟!»
▪ ▪بهشتیبایدجوابخیلیچیزهارابدهد

هم نسالنش اشاره کرد که هر کدام نگاه خودشان را در
فیلمسازی داشته اند.
▪ ▪بهرامبیضاییبهنوعفیلمسازیخودمصربود

حاتمیکیا با بیان این که کسانی مثل بهرام بیضایی و
ناصرتقوایی به نوع فیلمسازی خودشان مصر بودهاند،
افزود:استادبیضاییکمفیلمساختوهم هآنهمبهخاطر
ممیزی نبود .کسانی مثل بیضایی و تقوایی فیلمهای
سنگینمیسازندوسختمیسازند.بنابراینتهیهکننده
هم به سختی به سمت آنها میرود .وقتی آقای بیضایی
یکی از فیلمهای مرا مونتاژ میکرد ،به او پیشنهاد کردم با
دوربینهایسبکوکوچکفیلمسازیوجهانخاصخود
را دنبال کند اما او هم به نوع فیلمسازی خودش مصر بود.
ویخطاببهفیلمسازانجوانحاضردرسالنگفت:اگر
روی فیلمسازی خودتان مصر باشید کمکم جهانی شکل
میگیرد و دیگران میگویند این فیلمساز در این حوزه
خاص خوب فیلم میسازد اما باید توجه کرد که سینمای
مؤلفبسیارمستعددکانشدناستواینخطرناکاست.

▪ ▪هیچوقتادعایحرفهایبودننکردهام

حاتمیکیابرایننکتهتاکیدکردکهفیلمسازمولفهرسوژه
را به فیلمی تبدیل می کند که می خواهد و درباره خودش
نیزگفت«:منفیلمسازیهستمکهتهیهکنندههایدولتی
و غیر دولتی عالقه مندند با من همکاری داشته باشند،
چون این طور تعبیر می کنند ما به آن چه که او می خواهد
بگویدعالقهمندیم.فیلمسازیکهمدامدستوروسفارش

بگیردبهفیلمسازذلیلوحقیرشدهایتبدیلمیشودکه
در سینمای وحشتناک هالیوود نیز نظیر آن وجود دارد و
همه نمی توانند مثل مارتین اسکورسیزی رفتار کنند».
حاتمی کیا دراین باره از اتفاقی در یک روستا مثال زد و
گفت«:عدهایبهدلیلیکحادثهگمشدهبودندوتصورمی
شدجانخودراازدستدادهباشندامامدتیبعدمشخص
شدحادثهدیدگاننجاتپیداکردهوزندههستندوچنین
سوژهایراازجنسسینمایعباسکیارستمیدانستکه
اتفاقابهسرعتنیزخودرابهمحلحادثهرساندهبود.ازنظر
حاتمی کیا این موقعیت موقعیتی بود که کیارستمی می
توانست تحلیل خود را از آن به خوبی ارائه کند .اگر کسان
دیگریمیرفتندآنچیزیراکهاومیدیدنمیدیدند.در
واقعبرخیفیلمسازانخودشانراآموزشمیدهندتاآن
طور که دوست دارند فیلم بسازند .در موقعیت های دیگر
فیلمهاییساختهمیشودکهنمیتوانجهانفیلمسازرا
درآنهاپیداکرد».
▪ ▪جهانمنخیلیهاراعصبانیکردهاست

کارگردان«ازکرخهتاراین»دربارهخودشنیزاظهارکرد:
«من هیچ وقت ادعای فیلمساز حرفه ای بودن نکرده ام،
یکچیزهایی بلدم .خوشحالم هیچ وقت فیلم نامه ام را به
اینبانکهایفیلمنامهندادهامکهطوالنیاشکنند.من
جهان خودم را می سازم البته نه این که جذاب می سازم.
سر این موضوع کتک هم خورده ام ،جریمه هم داده ام و
خیلی ها را هم عصبانی کرده ام».وی دوباره خاطره ای
درباره کیارستمی بازگو کرد و گفت« :عباس کیارستمی

با توجه به اشارات او به کیارستمی یکی از حاضران از او
پرسیددرحالحاضرکهجهانبیشترازهرچیزبهصلحنیاز
داردوروزگارجنگایرانوعراقنیزگذشتهنظرشدرباره
فیلم «خانه دوست کجاست؟» چیست که حاتمی کیا نیز
در پاسخ گفت« :فیلمساز باید فیلمش را بسازد اما تبی که
راه افتاده بود و من با آن مسئله داشتموآقایبهشتیبهآن
افتخار می کند و بر افتخارش هم تاکید دارد این است که
دردورانجنگکهنگاتیونبودفرصتایجادکردکهچنین
فیلمهاییساختهشود،بهشتیبایدجوابخیلیچیزهارا
بدهد،فیلمهایجنگدراینمملکتساختهنشدوقدرت
نداشت.ظاهرشایناستکهخیلیبگیروببندبود...اما
اینژانریکهوجودداشتمولفههایخودشراداشت...
اگر می دانستم خبر بیرون نمی رود راحت حرفم را می
زدم ».حاتمی کیا به یکی ازساخته هایش یعنی «وصل
نیکان» به عنوان فیلم شکست خورده اشاره کرد« :موقع
ساخت این فیلم عصبی بودم و عصبانیتم خالصانه بود .از
کشورم ناراحت بودم ،همان زمان یک عزیزی ازمنتقدان
شروع کرد به افشا کردن من که این طور و آن طور است؛
بلهمناینطوربودم،هفتسالمیجنگیدیمومیگفتند
بجنگیدبجنگید...تاتهرانرفتزیرموشکاینشهرخالی
شدومیگفتندچهوچه»...

▪ ▪پساز«بادیگارد»چوب«آژانسشیشهای»رامیخورم

حاتمیکیادرپاسخبهیکیازحاضرانکهبرخیفیلمسازان
به اسم مولف بودن مدام خودشان را تکرار می کنند نیز
گفت«:حواسمانباشدمولفرادکاننکنیم.فکرهمنکنیم
ابتدابهساکنکسیمولفمیشود،فیلمسازانیکهاینرا
دکان می کنند اتفاقا خطرناک هستند .یادم می آید اول

جزئیات جدید از نقش آفرینی «مل گیبسون»
در یک پروژه ایرانی

جلسه دادگاه «جناب خان» برگزار شد

حضور مشروط جناب خان در «خندوانه»

سازماناوجدرحالرایزنیبا«ملگیبسون»
کارگردان و بازیگر مشهور هالیوودی برای
ایفای نقش در فیلم سینمایی «آخرین پرواز
کرکس» است .به گزارش  مهر ،این سازمان
از ح��دود دو سال پیش در سکوت خبری
مشغول رایزنی با این بازیگر برای حضور در
فیلم سینمایی «آخرین پرواز کرکس» است
که موضوع آن در باره عبدالمالک ریگی
از تروریست های منطقه شرق ایران است که به مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسالمی
می پرداخت .در هفتههای گذشته خبرهایی در یکی از رسانههای ایرانی منتشر شد که
مدعی شده بود گیبسون برای بازی در یک فیلم سینمایی مهمان سازمان رسانهای هنری
اوج در ایران بوده است .روابط عمومی سازمان اوج بالفاصله حضور مل گیبسون در
ایران را تکذیب کرد و حال اطالعات  مهر حاکی از این امر است که سازمان اوج فیلمنامه
«آخرین پرواز کرکس» را با محوریت عبدالمالک ریگی که حسین بهزاد آن را نوشته ،برای
مل گیبسون فرستاده است تا آن را مطالعه کند و در نظر داشته است او نقش یک ژنرال
آمریکایی را در این پروژه سینمایی ایفا کند .در آن زمان سازمان اوج هزینه اسکان  ۶ماهه
یکی از همکاران «الیور استون» در تهران را تامین کرد تا او به بازنویسی فیلمنامه بپردازد و
این فیلمنامه توسط یکی از همکاران «الیور استون» بازنویسی شده است .به نظر می رسد
این پروژه به دلیل هزینه های باالیی که دارد فعال مسکوت مانده است اما مل گیبسون
حضور در این اثر در نقش یک ژنرال آمریکایی را تلویحی پذیرفته هرچند مذاکرات نهایی
در این خصوص انجام نشده است.

صاحب معنوی عروسک جناب خان اعالم
کرد حضور این عروسک محبوب در فصل
چهارم«خندوانه»مشروطبهتامینشرایطی
است.عروسک«جنابخان»ابتدادرمجموعه
«کوچهمروارید»مورداستفادهقرارگرفتکه
به صورت محدود در شبکه نمایش خانگی
منتشرشد.بعدازآنپایاینعروسکبهبرنامه
تلویزیونی«خندوانه»بازشدودراندکزمانی
شهرتومحبوبیتبسیاریپیداکرد .اینمحبوبیتتاجاییپیشرفتکهبهسرعتکلیپهای
کوتاه برنامه «خندوانه» در فضای مجازی دست به دست شدو بعد از آن هم عروسکهای این
شخصیت محبوب به بازار آمد .این روال ادامه داشت تا آن که «سعید ساالرزهی» کارگردان
مجموعه«کوچهمروارید»اعالمکردعروسکجنابخانمتعلقبهاوستوتمامحقوقمادی
و معنوی آن ثبت شده است.ساالرزهی در گفتوگو بافارس گفت :حضور جناب خان در
«خندوانه»مشروطاستوبستگیبهتوافقباشبکهنسیموتهیهکنندهخندوانهدارد.درحال
حاضر در حال مذاکره هستیم .جناب خان مدتی به عنوان مهمان به تلویزیون رفت و به هر
دلیلیتاثیرگذاریاشزیادبودوعلیرغممیلمنآنجاماند.دراینچندسالماوکسانیکه
بهنوعیدرگیرجنابخانبودهاند،هیچنفعمالینداشتهاندضمناینکهمانیزهیچکنترلی
روی آن نداشتهایم .در حال حاضر هم به نسخه سینمایی فکر میکنیم.وی اظهارداشت:
کوچهمرواریدحدود 10قسمتدیگرآمادهداردکههنوزجنابخاندرآنحضوردارد.بعداز
آن جناب خان و احالم و برادرهایش از کوچه مروارید خارج می شودو در آخرین جلسه به این
نتیجهرسیدیمکهاحالموبرادرانشدرنسخهسینماییحضورداشتهباشند.

خوشنویس فرمان حضرت علی(ع) به مالک
اشتر تجلیل میشود

تکلیف فیلم عبدالرضا کاهانی
روشن شد

اس��ت��اد «کیخسرو خ����روش» ازاس���ت���ادان
خط نستعلیق معاصر جمعه  21آبان طی
مراسمی در گالری فردا تجلیل میشود.
به گ��زارش ف��ارس ،ای��ن گالری در دومین
نمایشگاه خود آثاری از «کیخسرو خروش»
را با عنوان«از سطر تا بوم» با هدف مروری بر
یکعمرتالشخستگیناپذیراستادخروش
برپا کرده و  70اثر از وی را روی دیواربرده
است .در این نمایشگاه از پرترهای که این هنرمند در سال  ۸۵از چهره مقام معظم رهبری
کشیدهاستنیزرونماییشد  .درایننمایشگاهسطرنویسی،سیاهمشق،چلیپا،نستعلیق،
کتابت،شکستهنویسی،غبارنویسی،نقاشیآبرنگونقاشیهایرنگروغناستادخروش
عرضهخواهدشد.کتابتدیوانحافظ،فرمانحضرتعلی(ع)بهمالکاشتر،وصیتنامهامام
خمینی(ره)،خسرووشیریننظامی،چهارمقالهنظامیعروضیومثنویپیروجوانازجمله
آثارهنریاستادخروشدرحوزهخوشنویسیاست.ایننمایشگاهتا 26آباندایراست.

رئیسسازمانسینماییپسازچندماهحرف
وحدیثوحاشیه،تکلیفمجوزنمایشفیلم
«ارادتمند ،نازنین ،بهاره ،تینا» عبدالرضا
کاهانی را مشخص ک��رد .به گفته ایوبی،
نمایشفیلمکاهانیازدستورکارخارجشده
و او باید قید مجوز گرفتن برای این فیلم را
بزند .ایوبی درباره برخی فیلمهای توقیف
شدهگفت:بعضیفیلمهادردستورکارخود
سازندگانهمنیست.یعنیکسیپیگیرشنیستکهمشکلشحلمیشودیانه.مثالبرای
«گزارشیکجشن»حاتمیکیا،هیچپیگیریازطرفصاحبانفیلمندیدیم.بنابراینعمالاز
دستورکارخارجاست.مشکلبرخیازفیلمهاقابلحلاستفیلم«خانهپدری»فیلمتوقیف
شدهکیانوشعیاریازآنفیلمهاییاستکهمشکلجدیواساسیندارد.یعنیقابلبررسی
است .در برخی فیلمها مثل «ارادتمند ،نازنین ،بهاره ،تینا» کاهانی ساختار فیلم به گونهای
استکهاصالقابلبررسینیست.امیدوارمآقایکاهانیفیلمبعدیشانرابسازند».

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه

ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ درﻧﻈﺮ دارد ﺗﻌﺪاد� از
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ� ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را �ﻪ ﺷﺎﻣﻞ
واﻟﺲ ،ﻏﻠﻄ� �ﺪ�� ،ﺑﺎرر�ﺰ ،ﺳﻴ�ﻠﻮن و...
ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ رو�ﺖ و در�ﺎﻓﺖ
ﻓﺮم ﺷﺮا�ﻂ ﻣﺰا�ﺪه از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز �ﺎر� ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ ،ﭘﺸﺖ
آراﻣﮕﺎه ﻓﺮدوﺳ�� ،ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ٦ﺟﺎده اﺧﻨﺠﺎن،
ﺑﻌﺪ از روﺳﺘﺎ� ﺣﺴﻦآﺑﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٣۶۶۶٨٨٠٣ :

ﺷﺮﮐﺖ آرد ﻗﺪس رﺿﻮى

 /٩٥٢٥٠٨١٢آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ١۵١٠

ﻣﻮﺿﻮع :اﺣﺪاث و ﻧﮕﻬﺪار� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ
ﭘﺎر� ﺟﻨﮕﻠ� �ﻮﻫﺴﺘﺎن و ﭼﻬﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎن
)اراﺿ� ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ�-ﻣﻠ�(
ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ آدرسhttp:\\ets.mashhad.ir :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٥٠٧٨٧آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ١۵١١

ﻣﻮﺿﻮع :اﺣﺪاث و ﻧﮕﻬﺪار�
ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﭘﺎر� ﺟﻨﮕﻠ�
�ﻮﻫﺴﺘﺎن و ﭼﻬﻞ ﺑﻮﺳﺘﺎن
)اراﺿ� آﺑﺸﺮ(
ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ آدرسhttp:\\ets.mashhad.ir :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ
ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
 /٩٥٢٥٠٨٠٤آ

«دیدهبان»راوبعد«مهاجر»راساختم،میگفتند«مهاجر»
از «دیده بان» بهتر است ،االن هم بعد از «بادیگارد» مدتی
استکهچوب«آژانسشیشهای»رامیخورم،محالاست
فیلمیراکهسال 75ساختهامدوبارهبسازم.فیلمهایمان
باید مثل عکس هایمان از کودکی تا بزرگی باشد .ما بالغ
می شویم ،شاعر می شویم ...و خیلی چیزهای دیگر که
در عکس هایمان آن ها را می بینیم و فیلم هایمان هم باید
همینطورباشد».
▪ ▪بهمنمیگفتندفیلمیدربارهنظافتبساز

وی فیلم ساختن در این روزها را بسیار آسان دانست و
گفت« :فقط می توانم بگویم باید یاد بگیری «چپکی» در
لنز نگاه نکنی و یک دکمه هم هست که باید آن را بزنی تا
دوربینروشنشود،بقیهآنمالخودتاست.یادممیآید
مادانشگاهکهمیرفتیمکمماندهبوداسمشکسپیرکهمی
آیدصلواتبفرستیم!اینقدرآدمهارابرایخودتانبزرگ
نکنید،دستآخرهمخروجیدانشگاههایمامیشودعده
ایآدمکهبایدبترسندازهمینچیزها».حاتمیکیاباتوجه
بهمشکالتبرخیفیلمسازانبراینداشتنبودجهبهآنها
توصیهکردبرراهیکهدرپیشگرفتهانداصرارکنند؛چون
ازنظرویاینحوزهمجنونمیخواهد.حاتمیکیابهسهاثر
اولشاشارهکردوگفتهیچپولیبابتآنهادریافتنکرده
است .او همچنین با اشاره به خاطره ای درباره اصرارش
برای ساخت فیلم گفت« :در سپاه من می گفتم بلدم فیلم
بسازم اما به من می گفتند نمی خواهیم بسازی بیا آپارات
پخشکن.بعدازچقدرتالشتوانستیمموافقتبگیریمکه
فیلمبسازیمامابهمنگفتندسربازاننظافتشانرارعایت
نمیکنندیکفیلمدربارهنظافتبساز!»

▪ ▪نوشتنفیلمنامه«بادیگارد»هشتسالطولکشید

او همچنین در پاسخ به فیلمسازی جوانی که درب��اره
پرداختن به موضوع حجاب و برچسب مذهبی خوردن
از او سوال کرد ،این موضوع را رد کرد و گفت« :االن در
ماهواره خانم هایی که کار می کنند می روند و می آیند و
هیچ مشکلی هم ندارند انگار شما خیلی قدیمی تر از ما
هستید،بارهادرمحافلروحانیتگفتهامکهمامیدانیمبا
سینمامیشودچهکرد،بارنگونوروباچادربهسرمیتوان
فیلم مستهجن ساخت .ما قانونش را بلدیم ،این شوخی
است که می توانیم پشت فیلم ها پنهان شویم ،سینما آدم
راعریانمیکند»...حاتمیکیاکارگردانرابهدیکتاتوری
تشبیه کرد که هر تکه از جهان فیلمش را آن طور که می
خواهدمیسازد .ویفیلمنامههایشراکدهاییدانست
کهاگرقرارباشدکسدیگریآنهاراکارگردانیکندهرگز
چیزیکهاومیسازدنخواهدساخت.حاتمیکیادرپایان
نکتهجالبیدربارهساخت«بادیگارد»و«آژانسشیشهای»
مطرح کرد وگفت« :هشت سال طول کشید تا فیلم نامه
«بادیگارد»رانوشتمیکزمانیدولتاحمدینژادبودومن
فکرکردمبااینمفهومجلونمیآیم،درباره«آژانسشیشه
ای» هم به خاطر دارم دولت آقای رفسنجانی تازه رفته و
هنوزدولتآقایخاتمیهممستقرنشدهبودومنبیناین
دودولتتوانستممجوزساختاینفیلمرابگیرم».

...

نمای دور
ورود به زندگی سباستیان باخ

«ژرار دپاردیو»بازیگر سرشناس فرانسوی
درف��ی��ل��م��ی زن��دگ��ی ن��ام��های ک��ه ب��ر مبنای
زندگینامه آهنگساز ب��زرگ آلمانی ساخته
میشود نقشآفرینی خواهد ک��رد .در فیلم
«باخ» تالشهای زندگی و شور این آهنگساز
سبک باروک تصویر میشود .دپاردیو گفت:
مطمئنم ای��ن فیلم میلیو نها نفر را جذب
خواهد کرد .من نیز همواره تحسین کننده
باخ بودهام.بهار امسال اعالم شد ژرار دپاردیو
در سریالی بر اساس رمان مشهور «ب��رادران
کارامازوف» جلوی دوربین میرود و در نقش
پدر کارامازوفها نقشآفرینی میکند.
جشن  25سال زندگی مشترک
شاهرخ خان که تا هفته پیش در بوداپست
در حال ایفای نقش بود با پایان گرفتن فیلم
ب��رداری «ستاره بالیوود» بیست و پنجمین
سالگرد ازدواج��ش را جشن گرفت .شاهرخ
خ��ان و همسرش« گائوری » زمانی زندگی
مشترکشان را شروع کردند که شاهرخ خان
هنوز به سلطان بالیوود بدل نشده بود.گائوری
همچنان ح��ام��ی همسرش اس��ت و کسی
نمیتواند نقش او را در موفقیت همسرش
کتمان کند.این زوج سه فرزند دارند.
مستند زندگی خالق «ارباب حلقهها»
« جیمز استرانگ» فیلم مستند «زمین میانه»
را درباره زندگی« جی.آر.آر.تالکین» خالق
«اربابحلقهها»کارگردانیمیکند.فیلمنامه
این مستند را« آنگوس فلچر» پس از تحقیقی ۶
ساله در منابع آرشیوی و مصاحبههای فردی
نوشته است .این فیلم زندگی تالکین از دوران
جوانی را مورد بررسی قرار میدهد و از جنگ
جهانی اول وقتی او مرد جوانی بود که برای
جنگ به خارج از مرزهای کشور فرستاده شد،
روایت میشود.
بازگشت دیکنز به سینما
در فیلمی که با اقتباس از داستان «س��رود
کریسمس» چارلز دیکنز ساخته میشود«،دن
استیونز»بازیگر فیلم«دانتون ابی» در نقش
دیکنز جلوی دوربین میرود.این فیلم  ۶هفته
اززندگیدیکنزراکهصرفنوشتناینداستان
کالسیک کرده دربرمیگیرد .فیلمنامه این
فیلم را با عنوان «مردی که کریسمس را اختراع
کرد» نویسنده «موزارت در جنگل» مینویسد.
ازآنجاکه«دناستیونز»سالیپرکارراپشت سر
گذاشته تاریخی برای اکران این فیلم اعالم
نشده است .همچنین قرار است نمایشی بر
اس��اس همین داستان به روی صحنه برود.
دیکنز از جمله نویسندگانی است که تاکنون
داستا نهای بسیاری از وی در قالب فیلم،
سریال و نمایش تولید شده است.
CMYK

