
به بهانه سالروز درگذشت صادق چوبک
 13تیر سالروز درگذشت صادق چوبک 

نویسنده ناتورالیست ایرانی است.
 1۲۹۵ س��ال  در  چوب��ک  ص��ادق   
خورش��یدی در بوشهر به دنیا آمد.  پدرش 
تاجر بود، اما به دنبال شغل پدر نرفت و به 
کت��اب روی آورد. در بوش��هر و ش��یراز 
درس خواند و دوره کالج آمریکایی تهران 
را هم گذراند. در سال 131۶ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. اولین مجموعه و 
داستانش را با نام  خیمه شب بازی  در سال 13۲۴ منتشر کرد. در این اثر و  چرا دریا 
طوفانی شد  )13۲۸( بیشتر به توصیف مناظر می پردازد، ضمن اینکه شخصیت های 
داستان و روابط آنها و روحیات آنها نیز به تصویر کشیده می شود. اولین اثرش را 
هم که حاوی سه داستان و یک نمایشنامه بود، تحت عنوان  انتری که لوطیش مرده 
ب��ود  به چاپ س��پرد. آث��ار دیگر وی که برایش ش��هرت فراوان ب��ه ارمغان آورد، 
رمان های  تنگس��یر  و  س��نگ صبور  بود.وی به همراه صادق هدایت از پیش��گامان 
داس��تان نویس��ی مدرن ایران است. از آثار مشهور وی می توان از مجموعه داستان 
انتری که لوطی اش مرده بود و رمانهای س��نگ صبور و تنگس��یر نام برد. از روی 

رمان تنگسیر فیلمی به همین نام به کارگردانی امیر نادری ساخته شده است.
تصنیف شهر خاموش به شفیعی کدکنی تقدیم شد

تصنیف ش��هر خاموش از آلبوم در دس��ت انتش��ار  اسب و آتش  و از سروده های 
اس��تاد شفیعی کدکنی اس��ت که آرش کامور، آهنگساز این اثر در پی انتشار خبر 
حک ش��دن ش��عر معروفی از این استاد ادب پارسی بر دیوار شهری در هلند آن را 

به تالش های بی شائبه وی تقدیم کرد.
 ش��هر لیدن هلند روز پنجشنبه 1۴ خرداد میزبان محمدرضا شفیعی کدکنی، استاد 
دانشگاه، پژوهشگر و شاعر ایرانی بود. در این مراسم شعر مشهور  به کجا چنین شتابان  
از شفیعی کدکنی به زبان فارسی بر یکی از دیوارهای این شعر حک شد و شفیعی نیز 
امضای خودش را به پای آن زد. ش��هر خاموش  از دیگر س��روده های بسیار محبوب و 
مش��هور این ش��اعر و ادیب بزرگ ایرانی اس��ت که آرش کامور در آلبوم در دس��ت 

انتشار خود با نام  اسب و آتش  تصنیفی با صدای وحید تاج بر روی آن ساخته است.

اما استون: عاشق ژانر کمدی هستم
اما استون اخیرأ اعالم کرده است که ژانر 

محبوب اش، کمدی است.
 این بازیگر ۲۶ س��اله ترجیح می دهد در 
فیلم ه��ای کمدی ب��ازی کند.اس��تون در 
گفتگویی گفته اس��ت: عاش��ق ژانر کمدی 
هس��تم و هیچ ژانر دیگ��ری را تا این اندازه 
دوست ندارم. معموال فیلم هایی را انتخاب 

می کنم که در آن ها، کاراکتر زن، هویت مستقل خودش را داشته باشد.
همکاری مارک والبرگ و پیتر برگ در  مایل ۲۲ 

مارک والبرگ و پیتر برگ این بار در  مایل ۲۲  با هم همکاری می کنند. 
ای��ن فیلم داس��تان یک مامور س��ازمان س��یا )والبرگ( در اندونزی اس��ت که 
ماموریت دارد یک خبرچین را از مرکز شهر به فرودگاه که ۲۲ مایل با شهر فاصله 
دارد، منتقل کند.در این فیلم  روندا رزی  قهرمان هنرهای رزمی ترکیبی و  ایکو یوا 
ای��س  بازیگ��ر فیلم های رزمی در کن��ار والبرگ بازی خواهند ک��رد و پیتر برگ، 

مارک والبرگ و آدام لوینسون تهیه کنندگان این فیلم خواهند بود.

جزئیات تعطیلی سینماها در شب های قدر
سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش 
وضعیت تعطیلی س��ینماها همزمان با 

شب های قدر را توضیح داد. 
غالمرضا فرجی اعالم کرد، سینماها 
امروز یکشنبه 1۴ تیر )1۸ ماه مبارک 
رمضان و اولین شب قدر( از ساعت 1۸ 
تعطیل هستند. به گفته او، سینماها روز 
دوشنبه 1۵ تیر تمام روز را تعطیل خواهند بود و روز سه شنبه 1۶ تیر 
که همزمان با دومین ش��ب قدر می ش��ود، از ساعت 1۸ تعطیل هستند. 
فرجی اضافه کرد: تمام سینماها روز چهارشنبه 17 تیرماه همزمان با ۲1 
ماه رمضان و شهادت حضرت علی )ع( تمام روز را تعطیل خواهند بود.
زمان اکران »خون به پا می شود«  مشخص نیست

یک تهی��ه کننده س��ینما بیان کرد 
زمان اکران فیلم س��ینمایی  خون به پا 
می شود  به کارگردانی حماسه پارسا 

هنوز مشخص نیست. 
غالمرضا موس��وی با اشاره به اینکه 
زم��ان اکران فیلم س��ینمایی  خون به پا 
می ش��ود  به کارگردانی حماسه پارسا 

مشخص نیست، گفت: پروانه نمایش این فیلم سینمایی به تازگی صادر 
شده است، اما زمان اکران باید توسط شرکت پخش مشخص شود. 

تاج و معتمدی خواننده ارکستر شدند
وحید تاج و محمد معتمدی به عنوان خوانندگان ارکستر سازهای ملی 
انتخاب شدند.در کنسرتی که ۲7 تیرماه در قالب اولین اجرای ارکستر 
س��ازهای ملی برگزار خواهد ش��د، اسماعیل تهرانی رهبری ارکستر را 
برعهده خواهد داشت و محمد معتمدی و وحید تاج به عنوان خواننده به 
هنرنمایی می پردازند.همچنین قطعاتی از درویش خان، عارف، مرتضی 
محجوبی، علی نقی وزیری، روح اله خالقی، حس��ین دهلوی، اس��ماعیل 

تهرانی، بهزاد عبدی و حمید متبسم توسط این ارکستر اجرا خواهد شد.

گروه فرهنگ  و هنر:  س�ریال جدید حس�ن فتحی با 
عن�وان  ش�هرزاد  که در ش�بکه نمای�ش خانگی عرضه 
خواهد ش�د با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه 

رونمایی شد. 
علی نصیریان، شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، مصطفی 
زمانی، پریناز ایزدیار، امیرحسین رستمی و مهدی سلطانی، 
س��هیال رضوی، رامی��ن ناصر نصیر، گالره عباس��ی و... از 
جمله چهره هایی بودند که در این مراسم حضور داشتند.این 
مراس��م ب��ا اجرای ش��هرام ش��کیبا ش��روع ش��د. او ضمن 
خوش��امدگویی به حضار، صحبت های خ��ود را با تأکید بر 
اینکه  ش��هرزاد  اولین مجموعه بزرگ تاریخی اس��ت که در 
شبکه نمایش خانگی تولید می شود، آغاز کرد و خاطرنشان 
س��اخت که تهیه آن به طور کامل بر عهده بخش خصوصی 
است.ش��کیبا همچنین با اعالم این نکته که پخش  ش��هرزاد  
پ��س از فیلمب��رداری کام��ل آن انجام می ش��ود گفت:  این 
مجموعه خیال مخاطب را از این نظر که پایان بندی درستی 
برای آن در نظر گرفته اند راحت می کند و او می تواند آن را 

از ابتدا تا انتها تماش��ا کند، بدون اینکه در مورد با خبر شدن 
از آخر داس��تان، نگرانی داشته باشد. در این مراسم، آنونس 

اصلی سریال  شهرزاد  برای اولین بار پخش شد.
 حس��ن فتحی اولین کس��ی بود که سخنرانی کوتاه خود را 
آغ��از ک��رد. او پس از س��الم و تبریک والدت امام حس��ن 
مجتبی )ع( بیان داش��ت: واقعیت این است که ساخت سریال 
تاریخی کار س��اده ای نیس��ت و برای داش��تن یک مجموعه 
خوب باید چند سال زمان صرف کرد. ما برای تولید یک اثر 
در خور شأن مخاطب و قابل اعتنا همه توان خود را گذاشتیم، 

زیرا می دانستیم ذائقه مخاطب باال رفته است.
 شهاب حسینی نیز با تعریف از قصه خوب سریال تأکید کرد 
این فیلمنامه می توانس��ت یک کتاب یا رمان بس��یار جذاب و 
خواندنی باش��د، کم��ا اینکه فتحی نیز ابتدا نس��خه رمان این 
فیلمنامه را برای چاپ حاضر کرده بود و بعد تصمیم به پرداخت 
آن در قالب یک سریال گرفت.  نصیریان با قرارگرفتن در پشت 
میکروفون ابتدا یاد علی حاتمی را گرامی داشت و گفت: برای 
ما بازیگران در مواجهه با هر فیلمنامه چند معیار از اهمیت باالیی 

برخوردار است. فیلمنامه، خود نقش و کارگردانی که هدایت اثر 
را بر عهده دارد. فیلمنامه  شهرزاد  برای من بسیار جذاب بود و 
بس��تر تاریخی آن را بسیار دوست داشتم. شهاب حسینی یکی 
دیگ��ر از بازیگران��ی بود که به صحبت با مردم پرداخت وگفت:  
ش��بکه نمایش خانگی نیز این پتانس��یل را دارد که در خدمت 
فرهنگسازی برای کشور باشد. اقتباس از روی آثار ادبی اتفاق 
خوبی است که با  شهرزاد  صورت گرفته است.  مصطفی زمانی 
نیز گفت:  من در کارنامه ام تجربه بازی در یک سریال موفق 

را داشتم و می خواستم این اتفاق را باز هم تکرار کنم.
تهیه کننده و س��رمایه گذاران  ش��هرزاد  از دیگر کس��انی 
بودن��د که به صحبت با مردم پرداختند. س��ید هادی رضوی 
ضمن تبریک ماه مبارک رمضان یاد آورد شد: امیدوارم پس 
از این، س��رمایه گذاران تازه ای تش��ویق ش��وند که در چنین 
بسترهایی گام بردارند. ما امیدواریم روزی برسد که مردم به 
جای اینکه برای دیدن سریال هایی مثل  فاطما گل  و... اشتیاق 

داشته باشند، برای دیدن  شهرزاد  ذوق زده باشند.  
ترانه علیدوس��تی ایفاگر نقش اول سریال  ش��هرزاد در ادامه 
گفت:  سریال شهرزاد  اولین تجربه من در حیطه سریال است. در 
این 1۵ سالی که مشغول به کار هستم چنین تجربه ای نداشتم و 
حاال باید اقرار کنم که ش��وق و اس��ترس دارم، ضمن اینکه تا 
ام��روز برای یک پروژه تاریخی جلوی دوربین حاضر نش��ده 
بودم. سریال تاریخی تا امروز در شبکه نمایش خانگی امتحانش 
را پس نداده، اما ما از بابت قصه خیال مان راحت اس��ت و دلیل 
کافی برای ریس��ک کردن پیدا کرده ایم. موفقیت ما به ش��یوه 
عرض��ه و پخش نیز ربط دارد و امیدوارم  ش��هرزاد ، مقدمه ای 
برای سریال سازی در مدیوم شبکه نمایش خانگی باشد، آن هم 
س��ریال هایی با بهترین کیفیت، زیرا ش��ما مخاطبان شایس��ته 
بهترین ها هستید. مجموعه  شهرزاد  با نویسندگی حسن فتحی و 
نغمه ثمینی و با کارگردانی حس��ن فتحی ای��ن روزها در حال 
فیلمب��رداری اس��ت و تا دو م��اه دیگر این مرحل��ه را به پایان 
می رساند. تدوین همزمان اثر در حال انجام است و از نیمه مرداد 
می توان این س��ریال را که بناس��ت در ش��بکه نمایش خانگی 

عرضه شود از فروشگاه های معتبر سراسر کشور، تهیه کرد.
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سریال  شهرزاد  با ستاره هایش در شبكه خانگي رونمایي شد؛

به جای فاطماگل عاشقانه ای ایرانی تماشا کنید
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اوقات شرعی

داستین هافمن، ستاره بزرگ سینمای جهان، معتقد 
اس�ت در حال حاضر صنعت فیلم س�ازی در ش�رایط 

بسیار بدی قرار دارد.

این بازیگر 77 ساله در گفتگویی با روزنامه ایندیپندنت 
به این موضوع اش��اره کرد و گفت:  به نظرم در حال حاضر، 
تلویزیون در بهترین ش��رایط ممکن قرار دارد. اما وضعیت 
سینما، در پنجاه سال گذشته، هیچ وقت تا این اندازه بد نبوده 
اس��ت.  این بازیگر برنده اس��کار، که در س��ال ۲01۲ برای 
اولین بار روی صندلی کارگردانی نشست و فیلم  کوارتت  
را س��اخت، از ای��ن فیلم ب��ه عنوان یک  تجرب��ه نه چندان 
س��ودآور  یاد کرد و گفت:  وقتی دارید فیلم می س��ازید، این 
مسئله که کارگردان خوبی هستید یا نه اهمیتی ندارد. مهم 

این است که فیلم تان بتواند فروش خوبی داشته باشد. 
هافمن پشیمان است که چرا به جای انتخاب حرفه بازیگری، 
موس��یقی را انتخاب نکرده و پیانیست جاز نشده است.او در 
توضیح این مطلب گفته اس��ت:  عاش��ق این کار هستم و آن را 
بیش از هر چیز دیگری دوس��ت دارم. اما متاس��فانه پیانیست 
خوبی نیستم و نمی توانم از این راه پول دربیاورم. آرزو دارم، 
همین حاال، خداوند بیاید و بزند روی ش��انه ام و بگوید ببین 
دیگه نمی تونی بازی کنی، دیگه نمی تونی کارگردانی کنی، 

فقط می تونی یه پیانیست جاز محترم باشی... 

هافمن:  آرزو دارم خدا بياید بزند روی شانه ام و بگوید... 

انتقاد ساندرا بوالک از رفتار رسانه ها و سینما با زنان
ساندرا بوالک با انتقاد از تبعیض جنسیتی 
و تصویری که از زنان در هالیوود و رسانه های 
مختلف ایجاد ش�ده، خواستار متوقف شدن 

این جریان شد. 
س��تاره هالیوودی و برنده جایزه اس��کار، در 
حاشیه مصاحبه ای که درباره انیمیشن  مینیون ها  
داش��ت، از نح��وه ب��ه تصویر کش��یدن زنان در 
رس��انه ها انتقاد کرد و خط��اب به مجری برنامه 
گفت: زنان آزادانه و به صورت گوناگون مورد حمله قرار می گیرند. من ش��وکه 
ش��دم. ش��اید ساده لوحانه به نظر برس��د، اما این مساله مرا اذیت می کند. پسر من 
می خواهد در این جامعه رشد کند و من تالش می کنم مردی را تربیت کنم که به 
زنان جامعه احترام می گذارد و برای آنها ارزش قائل شود و حاال اینجا با حمالت 

رسانه ها بر زنان مواجه هستیم که فکر نمی کنم متوقف شود. 
دختران کوچک ما با این تحکم رس��انه ها و اینترنت در ش��رایط خیلی دشواری 
قرار دارند و کس��ی که توان مقابله با آن را دارد باید این جریان را متوقف کند.با 
این انتقاد ها س��اندرا بوالک به جمع زنان منتقد تبعیض جنس��یتی در هالیوود، از 

جمله  اما واتسون ،  مریل استریپ ،  پاتریشیا آرکت ،  اشلی جود  پیوست.

 صدای ناصر حجازی در مستند اسطوره فوتبال ایران 
مس�عود رایگان و روی�ا تیموریان به جمع 

راویان مستند ناصر حجازی پیوستند.
مس��تند  من ناصر حجازی هس��تم...  روزهای 
پایانی تولید را پش��ت سرمی گذارد و این روزها 
رایگان و تیموریان دو بازیگر س��ینمای ایران به 

جمع صداپیشگان این کار پیوسته اند.
ای��ن دو بازیگر با حضور در اس��تودیوی آوی 
ک��وک رض��ا یزدانی، بخش هایی از مس��تند  من 

ناصر حجازی هستم...  را روایت کردند. مسعود رایگان درباره حضور افتخاری اش 
درای��ن مس��تند گفت:  وقتی زندگی ناص��ر حجازی را مرور می کن��م به یاد جمله 

معروف در نمایشنامه  ادیپوس  می افتم که  ادیپ  می گوید: ای رنج کجا هستم؟
 ناصر حجازی، س��ختی های زیادی در زندگی کش��یده اس��ت، این مهم در کنار 
ش��خصیت برجس��ته ایش��ان از دالی��ل حض��ورم در فیل��م مرب��وط ب��ه او ب��وده 
اس��ت. تیموریان نیز درباره این حضور گفت:  در جهانی سرش��ار از هیاهو، جنگ و 
نامردمی، ستایش پهلوان عشق و صداقت، بی تردید وظیفه انسانی است. تیموریان 
بخ��ش کوتاه��ی از فص��ل پنج��م و پایانی این مس��تند را روایت می کن��د. پرویز 

پرستویی، شهاب حسینی و بهرام رادان دیگر راویان این مستند هستند.

دعای روز هجدهم ماه مبارك رمضان

ْر ِفیِه َقْلِبي بِِضَیاِء َأْنَواِرِه َو ُخْذ بُِکلِّ  اِرِه َو نَوِّ اللَُّهمَّ نَبِّْهِني ِفیِه لَِبَرَکاِت َأْس��حَ
َر ُقُلوِب الَْعاِرِفیَن َأْعَضائِي ِإلَی اتَِّباِع آَثاِرِه بُِنوِرَک َیا ُمَنوِّ

خدایا مرا در این ماه به برکتهای سحرهایش آگاه کن،و دلم را با روشنایی 
ان��وارش روش��نی بخش،و تم��ام  اعضایم را به پیروی آث��ارش بگمار،به 

نروت ای نوربخش دلهای عارفان.
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هفته گذش�ته برای احس�ان علیخان�ی و برنامه 
 ماه عسل  هفته ای پرخبر و پر از حواشی بود.

 حضور مهمانی در این برنامه که شغل او مدل لباس 
عروس است، موجب شد کار  ماه عسل  به تذکر مدیران 
ش��بکه و انتقادهایی در فضای مجازی بکشد.  ماه عسل  
هیچ گاه به دور از حواشی نبوده است؛ از انتخاب مجری 
آن تا ش��کل اجرا، محتوای برنامه و مهمانانش همواره 
مورد توجه و نقد مخاطبان و مطبوعات بوده اس��ت. در 
ای��ن میان زمانی ک��ه مهمان این برنامه یک مدل لباس 

عروس باش��د، دیگر گستردگی حواشی و خبرسازی ها 
قابل کنترل نخواهد بود.خبرس��ازی های گس��ترده در 
شبکه مجازی برای  ماه عسل  کمی بعد از زمانی رخ داد 
که الهام عرب روبروی علیخانی نشست و درباره کار 
خ��ود صحبت ک��رد. صحب��ت بر س��ر اینکه انتش��ار 
عکس های این مدل در فضای مجازی کاری به دور از 
اخ��الق ب��وده یا ب��ه دلیل ش��غل او امری ع��ادی تلقی 
می شود، نکته  ای بود که بارها در کامنت های شبکه های 

مجازی مورد بحث قرار گرفت.
اتفاقات رخ داده در  ماه عس��ل  موجب ش��د تا فردین 
علی خواه، جامعه ش��ناس بگوید که برنامه  ماه عس��ل  
ه��دف خ��ود را گم کرده اس��ت.آنچه ک��ه موافقان و 
مخالفان علیخانی تقریبا روی آن اتفاق نظر دارند این 
اس��ت که برنامه  ماه عس��ل  هیچ گاه دوره ای را به دور 
از حواش��ی سپری نکرده است. زمانی گفت و گوهایی 
در مورد انتخاب مجری برنامه صورت گرفته اس��ت 
و مقطع��ی هم موضوع مورد بحث س��وژه های برنامه 

ب��وده؛ اینک��ه اصال فضای توام با غم برنامه مناس��ب 
ح��ال و هوای م��اه مبارک رمضان هس��ت یا نه. نکته 
بع��دی در مورد ای��ن برنامه لحن و برخی صحبت های 
علیخانی بوده اس��ت، اینکه او در چند برنامه موضوع 
را به ازدواج دختران کش��انده و به آنان یادآور ش��ده 
که در ازدواج نباید سخت گیر باشند، چون  شوهر پیدا 
نمیش��ه یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در مورد 
برنامه  ماه عسل  در هفته گذشته، توضیح علیخانی در 
مورد یک فیلم عروس��ی بود که این مجری ادعا کرده 
ب��ود از خیلی از فیلم هایی که در س��ینمای ایران تولید 
می شود کیفیت باالتری دارد و درست تر و حرفه ای تر 

کارگردانی شده است. 
او البت��ه در فرصت��ی ای��ن گفته خ��ود را پس گرفت.

تمام��ی این اتفاق��ات تذکرات مس��ووالن را برای این 
برنامه و شبکه س��ه به همراه داشت،البته این ها واکنش 
علیخانی را هم به همراه داشت و او به توبیخ و انتقادات 

مختلف برای انتخاب میهمانان پاسخ داد.

مس�عود کیمیای�ی کارگ�ردان فیلم های�ی چون 
 گوزن ه�ا  و  قیص�ر  قص�د دارد ب�رای نخس�تین بار 
بازیگری را تجربه کند. کیمیایی در نخس�تین فیلم 
س�ینمایی فرزن�د خود پ�والد کیمیایی ب�ا عنوان 

 معکوس  مقابل دوربین خواهد رفت. 
پیش تولی��د  معکوس  به پایان رس��یده و طبق آخرین 
اخبار از این پروژه قرار است مسعود کیمیایی به عنوان 
بازیگ��ر در چند س��کانس از این فیلم ب��ازی کند. البته 
حض��ور کیمیایی در  معکوس  من��وط به حضور ناصر 
ملک مطیعی در فیلم اس��ت. ظاهرا س��کانس هایی که 

قرار اس��ت کیمیایی در آن بازی کند با س��کانس های 
ملک مطیعی مش��ترک اس��ت.اگر حضور کیمیایی در 
 معک��وس  صورت بگی��رد این اولین بار اس��ت که این 
فیلمس��از سرش��ناس در مقام بازیگر جل��وی دوربین 
می رود.بخ��ش اعظ��م ای��ن فیل��م جاده اي اس��ت و در 

جاده هاي اطراف تهران جلوي دوربین مي رود.
 این اولین فیلم بلند س��ینمایي پ��والد کیمیایي در مقام 
کارگردان اس��ت و تجربه ای در ژانر اکش��ن در سینماي 
ایران محس��وب می شود.فهرس��ت عوامل پشت دوربین 
 معکوس  عبارتند از: نویسنده و کارگردان: پوالد کیمیایي، 

مدیر فیلمبرداري: تورج منصوري، طراح صحنه و لباس: 
ای��رج رامین فر، طراح چهره پردازي: عبداله اس��کندري، 
مدی��ر تولید: محمدرضا منصوري، س��رمایه گذار: امین 

محمود یار، تهیه کننده: مسعود کیمیایي.

مسعود کیمیایی با ناصر ملک مطیعی همبازی می شود؟

موس�س کمپانی اپل و ش�ریک اس�تیو جابز به تریلر جدید جابز که به تازگي 
منتشر شده واکنش نشان داد.

پس از انتش��ار این تریلر واکنش وزنیاک همانگونه که خیلی ها انتظار داش��تند، 
منفی نبود.وزنیاک در ایمیلی که بلومبرگ فرس��تاد، نوش��ت: من آن طوری حرف 
نمی زنم. دیالوگ هایی که ش��نیدم مساله ای نداشت. باید اعتراف کنم که دست کم 

تاح��دودی پی��ام مثبت می داد. احس��اس ک��ردم کلی جابز واقع��ی در تریلر وجود 
داشت،گرچه کمی اغراق شده بود.

واکنش ه��ای وزنی��اک افش��ا کرد که او پیش از نوش��ته ش��دن فیلمنامه به آرون 
س��ورکین مش��اوره داده اس��ت و او و روگ��ن ش��بی با هم ش��ام خوردن��د. کمپانی 

یونیورسال تهیه فیلم جدید جابز را به کارگردانی دنی بویل برعهده دارد. 
کیت وینس��لت و ج��ف دانیلز هم در فیلم نقش آفرین��ی می کنند. نهم اکتبر نمایش 

عمومی فیلم شروع خواهد شد.

حاشیه های حضور یک مهمان برای احسان علیخانی

احساس کردم استیو جابز واقعی است


