
 مدعيان اسکار رشته هاي اصلي 
 فيلم هايي که احتماال مدعي رش��ته هاي 
اصلي مراس��م اس��کار خواهند بود، تقريبا 
شناسايي شده اند. فهرست زير در رشته هاي 
بهترين فيلم، کارگرداني، بازيگر مرد و زن 
نقش نخست مدعياني را معرفي مي کند که 
از نگاه کار شناس��ان بيش از بقيه در فصل 

جوايز شانس دارند. 
بهترين فيلم و بهترين کارگرداني:پسر بچگي )ريچارد لينک ليتر(،نشکسته )آنجلينا 
جولي(،دختر گمشده )ديويد فينچر(،در ميان ستارگان )کريستفرنوالن(وبهترين بازيگر 
مرد نقش نخس��ت:مايکل کيتن )بردمن(،ادي ردماين )تئوري هر چيزي(،اس��تيو کارل 
)فاکس کچر(،بنديکت کامبربچ )بازي تقليد(،بن افلک )دختر گمشده(وبهترين بازيگر 
زن نقش نخس��ت:جولين مور )هنوز آليس(،ريس ويترس��پون )وحش��ي(،ايمي آدامز 

)چشمان بزرگ(،رزاموند پايک )دختر گمشده( وفيليستي جونز )تئوري هرچيزي(.
  بلبل  چيني راهي اسکار شد

کش��ور چين فيلم  بلبل  ب��ه کارگرداني 
فيليپ��ه مويل را به عن��وان نماينده خود به 

رقابت هاي آکادمي اسکار فرستاد.
 در حالي که اکثر کشورها فيلم هاي منتخب 
خ��ود ب��راي رقابت در بخ��ش بهترين فيلم 
خارج��ي آکادمي علوم و هنرهاي اس��کار 
2015 معرفي کرده اند ، چين در لحظات آخر، 
 بلبل  محصول مشترک خود با کشور فرانسه 

را به عنوان نماينده اش راهي اين رقابت هاي بين المللي کرد فيليپه مويل فرانسوي  بلبل  
را با اقتباس از فيلمي در سال 2002 که درباره ارتباط يک پيرمرد و دختري روستايي 
در جنوب غرب چين ساخته شد ، کارگرداني کرده است. بازيگران اين اثر چيني هستند 

و مويل به همراه  نينگ نينگ  متن آن را به نگارش درآورده است. 
ليام نيسون و قسمت سوم  ربوده شده 

درماه ژانويه ش��اهد اکران قس��مت س��وم فيلم  ربوده شده  و بازگشت  نيسون  در 
نقش مامور سابق CIA يعني  برايان ميلز  خواهيم بود.

در قسمت اول اين فيلم ديديم دخترش را از دست آدم ربايان نجات داد و سپس ديدم 
که همس��ر س��ابقش و او گروگان گرفته شدند و حاال گويا کسي قرار نيست گروگان 
گرفته و يا دزديده شود، بلکه بخاطر پاپوش قتلي که براي او درست کردند در حال فرار 
خواهد بود و البته هنوز داستان دقيقي از فيلم منتشر نشده است. از ديگر بازيگران اين 
فيلم مي توان به مگي گريس, فمک جانسن, فارست ويتاکر و جاني وسدون اشاره کرد.
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نواي نوايي خاموش شد 
غالمعلي پورعطاي��ي، نوازده دوتار و 
خوانن��ده آوازهاي عاش��قانه و عارفانه 
خراس��ان و س��ازنده قطعه معروف نوايي 

نوايي، درگذشت.
 پيشکسوت موسيقي نواحي خراسان 
ک��ه مدتي ب��ود با عفونت ريه و س��نگ 
صفرا دس��ت و پنجه نرم مي کرد و مدتي 
را هم در بيمارس��تان امام رضا )ع( مشهد 
بس��تري شده بود، روز شنبه، 12 مهرماه، 

در س��ن ۷۳ س��الگي درگذش��ت.اين هنرمند طي چند م��اه اخير با 
س��ردردهاي عجيبي مواجه ش��ده ب��ود و از درد کم��ر و گردن رنج 
مي برد. نوايي نوايي  از آثار ش��اخص اين هنرمند محسوب مي شود.

پس از درگذش��ت اين اس��تاد خراس��اني دو تار نواز، معاون هنري 
وزير ارش��اد در پيامي درگذش��ت اين هنرمند پيشکسوت موسيقي 
نواحي را تس��ليت گفت. در پيام علي مرادخاني آمده است:  افسوس 
که گنجينه موس��يقي نواحي ايران، گوهري بي بديل را از دس��ت داد. 
خاموشي خنياگر خوش آواي خراساني، استاد غالمعلي پورعطايي، 
ضايع��ه اي ب��زرگ ب��راي فرهنگ و هن��ر س��رزمين مان و به ويژه 
موس��يقي نواح��ي ايران اس��ت. غم ف��راق او، که نيم ق��رن صداي 
بي همتاي دوتار و آواز خوش اش تس��الي روح و روان مان بود، تا 
هميش��ه در نهان خانه دل هايمان خواهد نشست. اميدوارم پروردگار 
يکت��ا ب��ه خان��واده محترم��ش و نيز به م��ا دوس��ت دارانش صبر و 

شکيبايي تحمل اين درد جانکاه را عطا کند.  
در همين ارتباط فرزند اس��تاد پورعطايي گفت: پيکر اين اس��تاد 
برجس��ته موسيقي مقامي دوشنبه 14 مهرماه با حضور مسووالن و 
عالقه مندان ايشان در مش��هد تشييع خواهد شد.هادي پورعطايي 
افزود: در مورد محل دفن ايش��ان منتظر جمع بندي خانواده هستيم 
و هنوز به نتيجه نرس��يده ايم.پيش از اي��ن، حميد طباطبايي معاون 
هنري اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المي خراس��ان رضوي گفته 
بود ک��ه در صورت رضايت خان��واده پورعطايي قطعه هنرمندان 
بهش��ت رضا)ع( ب��راي تدفين نوازنده نوايي در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت و در صورتي که خانواده ايش��ان مايل نباشند که پيکر استاد 

را به تربت جام منتقل کنند، اين گزينه مطرح مي شود.

شعرهای بعد از مرگ بوکفسکی در ایران
يک مترجم از پايان ترجمه ش��عرهای بعد از 

مرگ چارلز بوُکفسکی خبر داد.
احمد پوری درباره اين شعرها  گفت: سه مجموعه 
شعر بوکفسکی بعد از مرگش منتشر شد. در واقع 
او به ناشرش گفته بود اين شعرها را تا زمان مرگش 
منتشر نکند. اين سه مجموعه با عدد شمار ه گذاری 
شده اس��ت، مانند »کتاب يک، ش��عرهای بعد از 
مرگ«؛ اما من نام اين مجموعه را »آويزان از نخ« 
گذاش��ته ام. ش��عرهای اين مجموعه قبال ترجمه 
نشده اند و کيفيتی متفات با ساير شعرهای بوکفسکی دارند، چون شعرهای سال های آخر 
زندگی او هستند و آن پرخاشگری و بددهنی در آن ها ديده نمی شود.پوری همچنين درباره 
اين که آيا مجبور به حذف برخی از شعرهای اين مجموعه شده است يا نه، گفت: چند شعر 
از اين مجموعه هست که دوست داشتم آن ها را ترجمه کنم، اما کنارشان گذاشتم، ولی 
هيچ چيز از شعرها را حذف نکرده ام و شعرهای ترجمه شده کامل هستند.او همچنين گفت: 
»هوا را از من بگير خنده ات را نه« )مجموعه شعرهای نرودا( و »تو را دوست دارم چون 
نان و نمک« )مجموعه شعرهای ناظم حکمت( به ترتيب در نشر چشمه به چاپ های 25 

و 1۳ رسيده اند. البته اين کتاب ها به صورت جيبی چاپ شده اند. 
از مسابقه ادبي صادق هدایت چه خبر؟

س��يزدهمين دوره مس��ابقه ادبي صادق 
هدايت در جريان اس��ت. پذيرش داستان ها 
براي شرکت در اين مسابقه تا اول آبان ماه 

ادامه خواهد داشت.
به گفته جهانگير هدايت، تاکنون 8۳۳ داستان 
از نويس��ندگان در اي��ران و خ��ارج از ايران به 
دبيرخانه مس��ابقه رس��يده اس��ت. همچنين 

نويسندگان الزم است فقط يک داستان خود را براي شرکت در اين مسابقه ارسال کنند. 
مرحله اول ارزشيابي داستان ها از اول آبان ماه آغاز مي شود و داستان هاي برگزيده به مرحله 
دوم داوري راه مي يابن��د. برندگان نيز در 28 بهمن ماه مصادف با س��ال روز تولد صادق 
هدايت اعالم مي شوند.به برنده بهترين داستان تنديس صادق هدايت و به سه نفر برنده ديگر 
لوح تقدير اهدا مي شود. بنا بر اعالم، در 12 سال گذشته بيش از 12هزار داستان از ايران و 

خارج در اين مسابقه شرکت کرده و حدود 40 نفر جوايز خود را دريافت کرده اند. 

 آم�ار و ارق�ام ف�روش  ش�هر موش ها2  تا 
اندازه اي پيش رفته که توقع مي رود به زودي 
 اخراجي ها2  را به عنوان پرفروش ترين فيلم 
س�ينماي ايران پشت س�ر بگذارد و رکورد 

جديدي را ثبت کند.
 هفت��ه دوم پاييز براي فيلم ه��اي روي پرده 
سينما چندان هفته خوشايندي نبود، اما در همين 
مقطع هم فروش تازه ترين ساخته مرضيه برومند به ميزاني بود که انتظار مي رود به زودي 
رکورد پرفروش ترين فيلم سينماي ايران را به نام خود ثبت کند. تبليغات تلويزيوني اغلب 
فيلم ه��اي روي پرده از تلويزيون پخش مي شود. ش��هر موش ها2  در م��دت ۳8 روز اکران 

عمومي به فروش چهار ميليارد و 144 ميليون تومان در تهران دست پيدا کرده است. 
ف��روش خ��وب اين فيلم موجب ش��د حبيب اهلل کاسه س��از تهيه کنن��ده  اخراجي ها  با 
انتش��ار متني خطاب به عليرضا س��رتيپي و منيژه حکمت تهيه کنندگان  ش��هرموش ها  
اعالم کند از واگذاري رکورد پرفروش ترين فيلم س��ينما به اين فيلم خوش��حال است. 
دومين قس��مت از فيلم   آتش بس  تهمينه ميالني که به زندگي مش��ترک يک زوج از 
ن��گاه کمدي و روانشناس��ي مي نگرد، بع��د از 16 روز نماي��ش 895 ميليون تومان 
فروخ��ت.  آرايش غليظ  به کارگرداني حميد نعمت اهلل در مدت 16 روز نمايش 411 
ميلي��ون توم��ان فروخت. خانوم س��اخته تينا پاک��روان بع��د از 16 روز نمايش 185 
ميليون تومان فروخت. اين فيلم س��ه اپيزودي داس��تان زن هايي اس��ت که در زندگي 

مش��ترک خود با مش��کالتي مواجه اند.  

 شهر موش ها  در آستانه عبور از رکورد فروش  فيلم

دليل افزايش تعداد سريال هاي پليسي در تلويزيون چيست؟

هجوم سريال هاي پليسي به تلويزيون
گ�روه فرهن�گ و هن�ر: نگاهي ب�ه آمار 
جديدترين توليدات نمايشي تلويزيون، از 
تماي�ل چش�م گير اين رس�انه به س�اخت 

سريا ل هاي پليسي حکايت دارد.
  آسمان من  به کارگرداني محمدرضا آهنج، 
 قورباغ��ه و قن��اري  ب��ه کارگردان��ي مهدي 
فخيم زاده،  زخم  ساخته مسعود آب پرور،  رهايي  
ب��ه کارگرداني مس��عود ت��کاور،  ميکائيل  به 
کارگرداني س��يروس مقدم،  چش��م س��وم  به 
کارگرداني س��عيد سلطاني،  س��وداگر  و  آمين  
منوچهر ه��ادي، س��ريال هاي جديد تلويزيون 
هس��تند که با موضوع پليس��ي در حال توليد 
هستند.مش��ارکت ب��ا ني��روي انتظامي براي 
س��اخت س��ريال هاي پليس��ي براي س��ازمان 
صداوس��يما که اين روزها با مش��کل کمبود 
بودج��ه مواجه اس��ت، يک��ي از داليل افزايش 

تعداد سريال هاي پليسي محسوب مي شود.
سعيد منتظرالمهدي، مديرعامل موسسه ناجي هنر و رئيس 
اداره سينمايي تلويزيوني ناجا درخصوص سريال هاي پليسي 
که تاکنون ساخته و پخش شده اند و اينکه تا چه ميزان بر روي 
مخاط��ب تأثيرگذار بوده و نقش بازدارنده داش��ته اند، اظهار 
کرد: س��ريال هايي که تاکنون ساخته شده اند، يقينا تأثيرگذار 
بوده و ميزان اثرگذاري زيادي داشته اند. حقيقتا وقتي سريالي 
جذابيت هاي بصري خود را دارد و بهترين کارگردانان بر سر 
اين سريال ها هستند و کاراکترهايي که در اين سريال ها ايفاي 
نقش مي کنند، مشهور و معروف هستند، مطمئنا اثرگذار بوده 
و مخاط��ب را ج��ذب کرده اند.اما تلويزي��ون در هفته نيروي 
انتظامي س��ريال هاي  زخم  و  رهاي��ي  را به روي آنتن مي برد. 
پيش از اين س��ريال  آمين  براي پخش از ش��بکه اول در هفته 
نيروي انتظامي در نظر گرفته شده بود که اين سريال به پخش 

نرسيد و  رهايي  جايگزين آن در شبکه دو شد.
 زخم  به کارگرداني مسعود آب پرور و تهيه کنندگي محسن 

علي اکبري در 1۳ قسمت 50 دقيقه اي در گروه فيلم و سريال 
شبکه سه ساخته شده است.ليال اوتادي، همايون ارشادي، محمد 
صادقي، برزو ارجمند و امير نوري بازيگران اصلي آن هستند.
اين س��ريال داستان زناني است که به عنوان مشاور در نيروي 
انتظامي مشغول به کار هستند. بدين ترتيب سروان الهام پويا 
)اوتادي( دانش آموخته دانش��کده افسري به عنوان مشاور در 
کالنتري 1۳2 مشغول به کار مي شود. او به خاطر انتخاب چنين 
ش��غلي با پدرش دچار مش��کل اس��ت و ح��اال در مواجهه با 

چالش هاي اجتماعي درگير معضالت بزرگتري نيز مي شود.
س��ريال  رهايي  قالبي اکش��ن و پليس��ي دارد و به رهايي 
گروگان هاي گروه سارق توسط يگان ويژه ناجا مي پردازد، 
س��ارقاني را به تصوير مي کش��د که رقيب سرسختي براي 
پليس به ش��مار مي رون��د. نيروهاي ويژه پليس براي خنثي 
کردن طرح و نقش��ه اين گروه بزه��کار دچار موانع فراوان 
مي ش��وند.دانيال حکيمي، ش��اهد احمدلو، حسين سليماني، 

رامتي��ن خداپناهي، رضا توکلي، ميترا حجار و 
س��ام قريبيان بازيگران رهاي��ي به کارگرداني 

مسعود تکاور هستند.
 نگاهي به سريال هاي موفق پليسي

اما م��روري بر تاريخچه برخي س��ريال هاي 
پليسي تلويزيون نشان مي دهد، اين نوع مجموعه ها 
داراي قابليت هاي منحصر به فردي هس��تند که 
ع��الوه بر برخ��ورداري از توان سرگرم س��ازي 
مخاطب، به داليل پرداختن به معضالت اجتماعي، 
ظرفيت آس��يب شناسي فرهنگي هم دارند. آيينه 
عبرت  از اولين س��ريال هاي پليس��ي تلويزيون 
محسوب مي شود. سريالي که در آن اعتياد و مواد 
مخدر و تاثيرات منفي فردي و اجتماعي اين پديده 
ش��وم و همچني��ن مقابله پليس با اي��ن بيماري 

اجتماعي در قاب تلويزيون به تصوير کشيده شد.
سريال هايي همچون  کارآگاه علوي  و  سرنخ  
پ��س از  آيينه عبرت  درب��اره پرونده هاي قتل، 
يک��ي در دوران ته��ران قديم و ديگري در ته��ران امروز در 
ژانري درام توليد و پخش ش��دند که در هر دو اين س��ريال ها 
نيز ريشه هاي روان شناختي و اجتماعي قتل و جنايت تحليل 
مي شد.س��ريال  پليس جوان  با محوريت فعاليت کالنتري ها 
بيش از 10 سال و براي اولين بار با پرداختن به موضوعات 
جديدي چون قاچاق اعضاي بدن و باندهاي تبهکار و مافيايي 
مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. اين سريال نيز سعي کرد تا 

تصويري بومي و ايراني از پليس کشورمان ارائه دهد.
از مجموع��ه  خ��واب و بيدار  نيز به عن��وان نقطه عطف 
س��ريال هاي پليس��ي در تلويزيون ياد مي شود. سريالي که 
براي اولين بار، حضور بانوان پليس در عمليات هاي سخت 
به تصوير کشيده شد. اين سريال هم تصويري نسبتا بکر از 
باندهاي نابودکننده نمايش داد. مهدي فخيم زاده در ادامه 
س��ريال  خواب و بيدار ، آثار پليس��ي ديگري همچون  حس 

سوم ،  بي صدا فريادکن  و  ساختمان 85  را ساخت. 

استاد محمدرضا شجریان بر پرده سينماها
اکران فيلم مس�تند  ش�ش قرن و ش�ش س�ال  به 
کارگردان�ي و تهيه کنندگ�ي مجتبي ميرتهماس�ب 

آغاز مي شود.
مجتبي ميرتهماس��ب درباره اکران عمومي اين مس��تند 
گفت:  از س��ال ها پيش، از کاربرد شيوه  سود در زمان توليد 
فيلم  پرهيز کرده  و با س��رمايه شخصي خودم فيلم ساخته ام. 
بنابراين همه تالشم اين بوده تا فيلم هايم را به مرحله پخش و 
نمايش برسانم و از اين طريق، شرايط ساخت فيلم بعدي ام 
را فراهم کنم. او با اشاره به نمايش عمومي اين مستند گفت:  به عقيده من اگر فيلم مستند 
خوب عرضه شود، اين، تماشاگران و مخاطبان خواهند بود که سرمايه فيلم و فيلم هاي بعدي 
سازنده آن را تامين خواهند کرد. در چنين شرايطي استقبال مخاطبان و تماشاگران، و رفتن 
آن ها به سينما ها براي ديدن اين نوع فيلم ها مي تواند حيات سينماي مستند ايران را رقم بزند.  
در خالصه موضوع اين مس��تند آمده اس��ت:  گروهي موس��يقيدان تالش��ي را آغاز 
مي کنند تا تصنيف هاي منس��وب به  عبدالقادر مراغي ، برجس��ته ترين موس��يقي دان، 
نظريه پرداز، نويسنده و شاعر ششصد سال پيش را به استناد کتاب ها و رساالت ُکهن و 

از البه الي تاريخ و فرهنگ ايران بازيابي و بازخواني کنند.
 اين گروه پس از شش سال کنکاش و تالش و تمرين موفق مي شود آثاري که قرن ها پيش 
از ايران به ترکيه نقل مکان کرده بودند را براي اولين بار ضبط و منتشر کند. در اين فيلم پا به 
پاي موس��يقيدان هايي چون استاد شجريان شاهد کشف دوباره ملودي ها، ريتم ها و فرم هاي 
فراموش شده موسيقي ايران خواهيم بود؛ آثاري ناشنيده که ريشه هاي موسيقي ايراني را تا 
ش��ش قرن به عقب مي برد و عميق تر مي -کند.  مس��تند  شش قرن و شش سال،  سال گذشته 
سيمرغ بلورين جايزه ويژه هيات داوران جشنواره فيلم فجر را دريافت کرد و در جشن مستقل 

مستند شانزدهمين جشن خانه سينما جايزه بهترين صدا برداري را دريافت کرد. 

رئي�س هيات مديره خانه س�ينما گفت: ما يک دولت 
بيش�تر نداري�م و يک وزارت ارش�اد ک�ه پروانه نمايش 
فيلم ها را صادر مي کند بنابراين تصميم گيري استاني و 
منطقه اي درس�ت نيس�ت و همه بايد ب�ه پروانه وزارت 

ارشاد تمکين کنند.
فرهاد توحيدي درباره برخي حواشي براي نمايش بعضي از 
فيلم هاي مجوزدار و چگونگي پيگيري اين نهاد صنفي براي 
مطالبات سينماگران در اين زمينه افزود: تنها مرکزي که در 
س��الهاي گذش��ته تاکنون براس��اس قوانين جاري کش��ور 
صالحيت تصميم گيري درباره نمايش فيلم ها سينماي ايران را 

دارد،وزارت ارش��اد است.او در عين حال مطرح کرد: وزارت 
ارشاد بايد بتواند از پروانه نمايشي که مي دهد دفاع کند و همه 
باي��د بدانن��د ک��ه تصميم گيري ب��راي نمايش ي��ک فيلم، 
تصميم گيري منطقه اي و استاني نيست اين عضو هيات مديره 
خانه سينما در بخش ديگري از سخنانش خبر داد که طي دو 
هفته آينده در خانه س��ينما نشستي طي دو روز تحت عنوان 

 تعدد مراکز تصميم گيري در اکران فيلم ها  برگزار خواهد شد.
توحيدي توضيح داد: قصد داريم از همه ذي نفعان و کساني 
که معت��رض به اکران برخي فيلم ه��اي داراي پروانه نمايش 
هستند و در اين راستا به وزارت ارشاد فشار مي آورند، دعوت 

کنيم تا در يک نشس��ت مبتني بر ديدگاه هاي کارشناس��ي و 
تامين منافع ملي و امنيت پايدار حاضر شوند و نظراتشان را 
مطرح کنند ودر اين نشست، بدون جنجال و هياهو مشکالتي 
ک��ه وزارت ارش��اد و از هم��ه مهم ت��ر برخي س��ينماگران با 

پروانه هاي رسمي فيلم سازي دارند، بررسي شود.

فيلمبرداري پرده نشين  از سرگرفته شد
تصويرب��رداري مجموع��ه تلويزيوني 
 پرده نشين  به کارگرداني بهروز شعيبي و 
تهيه کنندگي س��يد محم��ود رضوي که 
مدتي پيش به دليل برخي مشکالت مالي 
متوقف ش��ده بود،همزمان ب��ا عيد قربان 

پس از چند روز وقفه آغاز شد.
گروه توليد اين س��ريال تلويزيوني که 

در لوکيش��ني در ش��هريار مشغول گرفتن س��کانس هايي از اين کار 
هس��تند، همچنين تالش مي کنند در زمان تعيين ش��ده توسط شبکه 
اول س��يما در ماه محرم و صفر، پخش آن آغاز ش��ود.فرهاد آئيش، 
آتيال پس��ياني، ويشکا آسايش، سعيد نيک پور، حامد کميلي، مائده 
طهماس��بي باب��ک حميديان، محم��ود پاک نيت و حبي��ب دهقان از 
بازيگران اين مجموعه هستند.در خالصه داستان اين مجموعه آمده 

است: هدي پس از سالها براي دريافت ارثيه پدري مي آيد اما....
معرفي داوران  گزارش يک نگراني 

داوران جشنواره فيلم موبايلي  گزارش 
يک نگراني  معرفي شدند.

رامبد ج��وان، مريال زارعي، دکتر رضا 
پورحس��ين، محم��د صالح ع��ال و پيمان 
قاسم خاني به عنوان اعضاي هيأت داوران 
اين جشنواره انتخاب شده اند.حامد رهنما 
دبير جش��نواره گزارش ي��ک نگراني با 
اعالم اين خبر، گفت: رامبد جوان دبيري هيأت داوران اين جشنواره 
را بر عهده دارد و آثار بعد از مهلت پاياني توسط اين هيأت داوري 
ارزيابي مي ش��وند و از نفرات برتر در مراسم پاياني جشنواره تقدير 
خواهد شد.جش��نواره فيلمهاي موبايلي گزارش يک نگراني با توجه 
به کمبود بحران آب در کش��ور برگزار مي ش��ود. عالقمندان جهت 
ارس��ال آثار و کسب اطالعات بيش��تر مي توانند به نشاني اينترنتي 

www.rasanehfest.irمراجعه کنند.
  فردا  12 دقيقه کوتاه شد

مه��دي پاکدل بازيگر س��ينما و يکي از 
کارگردان��ان فيل��م  ف��ردا  درب��اره آخرين 
وضعي��ت اک��ران عمومي فيلم��ش گفت: 
احس��ان دالويز تهيه کننده فيلم درخواست 
پروان��ه نمايش فيل��م  فردا  را به س��ازمان 
س��ينمايي ارائ��ه داده و منتظريم که مجوز 
صادر شود تا مقدمات اکران را فراهم کنيم.

اين بازيگر س��ينما درباره تغييراتي که ب��راي اکران عمومي روي 
نسخه جشنواره اي فيلمش درنظر گرفته است، فردا  نسبت به نسخه اي 
که در جش��نواره اکران ش��د 12 دقيقه کوتاه تر شده است. فردا  فيلمي 
س��ينمايي به کارگرداني ايمان افشاريان و مهدي پاکدل است که در 
بخش نگاه نوي س��ي جش��نواره فجر حضور داشت.اين فيلم داستان 
دختري است که عالقه به عکاسي دارد و همراه با مادرش راهي سفر 
عکاس��ي مي شود که در اين سفر اتفاقاتي براي او پيش مي آيد. و در 

واقع فيلم برداشتي آزاد از سه حکايت موالنا است.
فيلم  شاهزاده و گدا  کليد خورد

 فيلم س��ينمايي و ويديويي  شاهزاده و گدا  
نوش��ته رهام تربيت به کارگرداني رس��ول 
محمدي کليد زده ش��د. حميد لواليي، سحر 
قريش��ي، اصغ��ر سمس��ارزاده، ارژن��گ 
اميرفضلي، مهرداد خرازي، س��جاد رستمي 
جاويد، گيتي معيني و... از جمله 4۳ بازيگري 

هستند که در اين فيلم ايفاي نقش مي کنند.
در خالصه نمايش آمده اس��ت: بهروز، فرد متمول اما خسيس��ي 
اس��ت که مقبوليت��ي در بين خانواده ندارد ول��ي اعضاي خانواده به 
ش��دت از او حس��اب مي برن��د. اي��ن م��رد خس��يس، در مواجهه با 
خواس��تگار دخترش، شروطي تعيين مي کند که سال ها محقق نشده 
اس��ت. در همين حين و در پي اتفاقي نادر،  بهروز به وضع غير قابل 
پيش��ي بيني و عجيبي دچار مي  شود که...اين فيلم در موسسه هنري 

بهادر فيلم توليدمي شود.

نظر زیباکالم درباره نقد جدي کتابهاي حوزه دین
صادق زيباکالم، نويسنده و نظريه پرداز اجتماعي و 
فرهنگي گفت: سه گروه کتاب وجود دارد که نمي شود 
آنه�ا را ش�ايد به لحاظ س�وژه، جدي نقد ک�رد؛ گروه 

نخست، کتاب هاي حوزه دين است.
 زيباکالم اظهار کرد: نقد به معناي واقعي، خيلي در جامعه 
ما از جايگاه ويژه اي برخوردار نيست؛ چراکه اساساً نمي توان 
خيلي جدي، دولت، حاکميت و عملکردهايشان را نقد کرد. 
درخص��وص کتاب نيز همين مش��کل وجود دارد؛ اساس��ًا 
برخالف جوامع توسعه يافته که نقد کتاب در آنها مسأله اي بسيار جدي است، در ايران اين 
وضعيت وجود ندارد.وي توضيح داد: در مجموع سه گروه کتاب وجود دارند که نمي شود 
آنها را ش��ايد به لحاظ س��وژه، جدي نقد کرد؛ گروه نخست، کتاب هاي حوزه دين هستند، 
دومين گروه کتاب هايي هستند که توسط نويسندگان ديني تأليف مي شوند و در نهايت 
کتاب هايي را که در خط فکري رسمي جامعه چاپ مي شوند نمي توان خيلي جدي نقد کرد.

زيباکالم ادامه داد: مجموع اين موارد موجب شده اند اساساً نقد، نقادي و فرهنگ نقادي 
درباره کتاب در جامعه ما از جايگاه چندان رضايت بخشي برخوردار نباشند. البته ناگفته 
نماند که گاهي اوقات به صورت استثنايي نقد اين گونه کتاب ها ُرخ مي دهد اما چون اساسًا 
فرهنگ نقادي در جامعه ما وجود ندارد، اين کار چندان باب نيست.وي با بيان اين که نقد نه 
به معناي حمله کردن و محکوم کردن است و نه به معناي تعريف، تملق و تمجيد، اظهار کرد: 
گاهي ديده مي شود نقاد به دليل مشکل داشتن با سوژه کتابي يا اختالف با نويسنده کتاب، 
به گونه کاماًل تحقيرآميز اثر را به نقد مي کشد. يا در مقابل، به دليل رفاقت چندين ساله و 
عميقي که با مؤلف دارد، به شيوه کاماًل افراطي، از اثر تعريف و تمجيد مي کند؛ هر دو شيوه 
در نقد، اشتباه است.اين فعال و تحليل گر سياسي در پايان خاطرنشان کرد: نقد يعني اين که 

اگر اثري ارزنده است و شايستگي هايي دارد، ناقد علت اين ارزندگي ها را بيابد و بيان کند.

ميرسليم و والیتي ادعاي حاتمي کيا را رد کردند
 مصطفي ميرسليم و علي اکبر واليتي وزيران ارشاد 
و ام�ور خارج�ه دولت هاش�مي رفس�نجاني ادعاي 
حاتمي کيا مبني بر فش�ار وزارت خارجه براي ارس�ال 

فيلم کيارستمي به جشنواره خارجي را رد کردند. 
مصطفي ميرس��ليم به نشريه تماشاگران امروز گفت: 
خودم��ان تصمي��م گرفتيم تا فيل��م طعم گيالس را به 
جش��نواره هاي بين الملل��ي بفرس��تيم، فش��اري هم 
ب��راي فرس��تادن ي��ا نفرس��تادن فيلم ه��ا از هي��چ 
وزارتخان��ه ديگ��ري نداش��تيم. علي اکب��ر واليتي هم درب��اره نقش وزارت 
خارجه در ارس��ال فيلم طعم گيالس به جش��نواره کن گفت: در آن مقطعي که 
م��ن وزي��ر خارجه ب��ودم، اين فيل��م براي حض��ور در جش��نواره اي خارجي 
انتخاب ش��د. اين تصميم از س��وي نهادهاي متولي س��ينماي ايران تاييد ش��ده 

بود و مراجع تخصصي مثل وزارت ارشاد اين فيلم را گزينش کرده بودند.
وي درباره نقش وزارت خارجه در آن مقطع در ارسال فيلم کيارستمي افزود: در فاصله 
کمي تا آغاز جشنواره آقاي کيارستمي براي رفتن به جشنواره با مشکل روبرو بود، براي 
همي��ن وزارت خارج��ه در اي��ن زمينه به ايش��ان کمک ک��رد و با رايزني با کش��ور 
برگزارکننده جش��نواره توانس��ت شرايط حضور کيارس��تمي همراه با فيلم وي را در 
جش��نواره فراهم کند.ما هيچ نقش��ي در نحوه فرس��تادن و انتخاب فيلم براي جشنواره 
نداش��تيم. نشريه تماشاگران امروز نوش��ت: براي مردم رستم آباد شميران اين دو نام 
شايد تا ابد در اذهان بماند؛ عباس کيارستمي و علي اکبر واليتي. اگرچه کيارستمي 5 
س��ال از واليتي بزرگتر بود اما تقي برادر کوچکتر اين فيلم س��از هم س��ن و دوس��ت 
دوران سال هاي نوجواني واليتي بود. بسياري از سينما گران، رئيس سازمان سينمايي 

ووزير ارشاد نسبت به اظهارات حاتمي کيا واکنش نشان داده اند.

رئيس س�ازمان سينمايي در افتتاحيه 
جش�نواره فيلم کودک در اصفهان براي 
راه ان�دازي گ�روه س�ينمايي  ک�ودک و 

نوجوان  اعالم آمادگي کرد.
حج��ت اهلل ايوب��ي ب��ا اش��اره ب��ه اينکه 
زيرساخت ها و راهکارهاي راه اندازي گروه 
س��ينمايي مخصوص س��ينماي ک��ودک و 
نوجوان در دست بررسي است، تاکيد کرد از 
ابتداي سال تاکنون فروش سينماها نسبت به 
سال گذشته افزايش 100 درصدي داشته اند. 
ايوبي گفت:در حال حاضر گروه کودک و يا 
همان ميز کودک در فارابي تشکيل شده و در 

تالش هس��تيم گروه سينمايي کودک را راه 
بيندازيم. همان طور که گروه سينماي  هنر و 
تجرب��ه  را راه انداختي��م و آن را از فيلم هاي 

ديگر جدا کرديم. فعال در حال بررسي گروه 
س��ينماي کودک هس��تيم که آيا مي توانيم 
تجرب��ه اي مانن��د گروه هن��ر و تجربه را در 
سينماي کودک و نوجوان داشته باشيم و آن 

را راه اندازي کنيم.
رئيس سازمان سينمايي افزود: بايد گروه 
ک��ودک و نوجوان را جدا از گروه هاي ديگر 
سينما ببينيم و تجربه هاي جديد نشان داده که 
اگر فيلم خوب در حوزه کودک وارد س��ينما 
ش��ود تا چه اندازه با استقبال مواجه مي شود.

ايوبي گفت: خود اهالي سينما هم از قبل با هم 
مشکالتي پيدا کرده بودند. بي شک زماني 
را براي چيدن اين پازل بايد در نظر بگيريم و 
براي رسيدن به حالت طبيعي زمان نياز است. 
بارها گفته ام که قرار نيس��ت من در س��ينما 
معجزه کنم بلکه مي خواهم تالش کنم تا همه 

چيز برگردد سر جاي اول خود. 
وي ادامه داد: امروز که گيش��ه ها پررونق 
اس��ت و با توجه به اينکه امسال صد در صد 
افزاي��ش فروش در گيش��ه داش��تيم اين امر 
مي تواند براي عده اي تشويق باشد که بيايند 

و در ساخت فيلم ها کمک کنند. 

امسال فروش سينماها  رشد 100 درصدي داشت

ورود »خانه سينما« به حواشي اکران برخي فيلم هاي مجوزدار


