سینمای ایران

حضور مهران مدیری در دادسرای رسانه

صدرنشینی مجدد «هزارپا» در سینماها

مهران مدیری در دادسرای رسانه حاضر شد تا شکایت خود  علیه روزنامه شرق و فیلم آنالین را پیگیری کند .مدیری به اتفاق وکیل
خود ،شخصا در دادسرای رسانه حاضر شد تا شکایت خود بر علیه روزنامه شرق و فیلم آنالین را پیگیری کند .مدیری در روزهای
گذشته اعالم کرده بود که به دلیل انتشار این خبر و همچنین فیلم آنالین که در این خصوص منتشر شده است ،از روزنامه مذکور
شکایت میکند.
روزنامه شرق  ۲۷تیر ماه مطلبی را منتشر کرد و در این مطلب مدعی شد ،مهران مدیری ـ بازیگر ،تهیهکننده و کارگردان سینما و
تلویزیون ـ عالوه بر دریافت مبلغی به عنوان هدیه از موسسه اعتباری ثامنالحجج ،مبلغی را هم به عنوان وام دریافت کرده است.

«هزارپا» تازهترین فیلم ابوالحسن داوودی در مقام کارگردان در مدت اکران خود تاکنون  8میلیارد و  800میلیون تومان فروش را پشت
سر گذاشت .رضا عطاران و جواد عزتی نقش های اصلی مرد «هزارپا» را بازی میکنند و سارا بهرامی ایفاگر نقش اصلی زن هزارپاست.
مهراناحمدی،اللهاسکندری،سعیدامیرسلیمانی،شهرهلرستانی،امیدروحانی،سپندامیرسلیمانی،امیرمهدیژوله،نعیمهنظامدوست،
سینا رازانی ،حسین سلیمانی ،محمد نادری ،علی عامل هاشمی ،علی صالحی و  ..از دیگر بازیگران این فیلم کمدی هستند .همچنین
«دارکوب» سومین ساخته بلند سینمایی بهروز شعیبی به تهیهکنندگی سید محمود رضوی نیز یک میلیارد و 115میلیونی و«دشمن
زن» اولین فیلم بلند کریم امینی تاکنون موفق به فروش 2میلیارد و 330میلیون تومانی شد.
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درباره یک معضل ماندگار

طول نقش و پول نقش
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گفت و گو با کارشناس سینما و تلویزیون :

سیدعلیتدینصدوقی
منتقدتئاتر

زمانی کــه می خوا هی برای یــک نمایش به
اصطالح " کســت" بازیگر بچینــی ،آن وقت
متوجه می شــوی کــه با این همه مشــتاق
وفارغ التحصیل بازیگری از این دانشگاه و آن
آموزشــگاه این کارگاه بازیگری که مثل قارچ
هر روز در گوشه وکنار این شهر بلبشو سر بر
میآورند ،نمی توانی یکی دو بازیگر درســت
ودرمان پیدا کنی ،البته همه مدعی هستند اما
کسی که بتواند توقعات یک کار گردان را روی
صحنه بر آورد ،به سختی پیدا می شود .چیزی
که در این میان بسیار جلب نظر میکند موردی
است که من آن را " توهم نقش " می نامم؛ بله
توهم نقش .بال استثنا تقریبا همه بازیگران چه
آماتور چه نیمه آماتور چه آنهایی که اصال رزومه
قابل مالحظه ای ندارند ،اما چند سال است که
وقتشــان را بیهوده و بدون رسیدن به تجارب
درســت عملی وعلمی در تئاتــر گذراندهاند
وچیزی هم در چنتــه ندارند ،چه حرفهای ها
و ...همه وهمه دارای یک توهم بزرگ هستند؛
توهمی به نام " توهم نقش " .همه خود را نیکلد
کیدمن ،مریل استریپ ،دکاپریو ال پاچینو ف
دنیرو ...می دانند.
به محض اینکه به یک تئاتری نقشی را پیشنهاد
می کنید ،سریع می پرسد که نقشش چقدر
است .ســوالی که می تواند شــاخ بر سر یک
تئاتری قدیمی وکار کرده برویاند .انگار نقش
پارچه است یا خیار است که اندازه داشته باشد
که مثال شما در جوابش بگویی نقشش خوب
اســت ...دویست سیصد متر اســت یا هفتاد
هشتاد کیلو اســت؛ از اول تا آخر روی صحنه
هستی ...چند کیلو دیالوگ داری و ...بزرگان
این هنر واال یعنی تئاتر وبازیگــری در تئاتر
همواره میگفته اند که عرض نقش مهم است،
نه طول آن .این بزرگان شامل دنیرو آل پاچینو،
آنتونی هاپکینز ،سوســن تســلیمی ،مهدی
فتحی ،جعفر والی ،پرویز فنی زاده ،دکتر ایرج
زهری و ...می شود.
بازیگــری در تئاتر ماننــد کار فرهاد کوهکن
است که باید با تیشــه عشق وتفکر واندیشه و
علم وهنر و احســاس وغریزه و ژرف اندیشی
وکشف و شهود و ...کوه نقش را آرام آرام بکند
تا به چشــمه آب زالل که همــان کنه والیه
زیرین متن وشخصیت اســت که همان آن و
لحظه نقش است که همان شنا کردن درمتن
و شخصیت است برسد؛ بدون آنکه در آن غرق
وخفه شــود واین هیچ ربطی بــه طول وپول
نقش ندارد.
این توهم نقش متاســفانه در بین تئاتری ها
رسوخ کرده وهمه خود را سوپر استار بازیگری
می دانند .طرف هنوز ترم دوم یا سوم دانشگاه
اســت؛ وقتی به او پیشــنهاد نقش می دهی
اول می گوید کجا اجرا می کنید؛ تئاتر شــهر
اســت؟ ،دوم می گوید نقشش چقدره؟ سوم
پرسد چقدر پول می دهید؟ حال تنها کارهایی
که کرده مثــا یکی دو نمایش کالســی در
پالتو دانشگاه یا آموزشــگاه بوده یا با یک نفر
که هیچ تجربــه کارگردانی نداشــته اما پول
داشته در فالن تماشاخانه خصوصی در بهمان
پسکوچه ده اجرا رفته که بیشتر رفقا وفامیل
وخانوادهشان به دیدنش آمده اند ...همین .آن
وقت این همه ادعا هم دارد.
ما امروز با فقر بیان در تئاتر مواجه هستیم؛ بعد
این دوستان ادعای بازیگری هم دارند عجب.
حرفه ای بــودن بماند جای خــودش معنی
حرفه ای بودن در تئاترایــن روزها مخدوش
شــده اســت .ما بارها گفته ایم که بازیگران
حرفه ای تئاتر لزوما چهره ای نیستند و نباید
چهره ای باشــند وچهرهایها لزوما حرفه ای
تئاتر نیســتند .این دو با هم بســیار متفاوت
است.

جشنوارهکودکنیازبهبازنگریدارد
دریا قدرتی پور| گروه فرهنگ

■ جشــنواره کودک به عنوان یک
گردهماییبزرگدرروزگارینهچندان
دور شکوه و عظمت خاصی داشت؛ چه
اتفاقی باعث شد که این سینما رو به
افول برود؟ و دالیل شکست این سینما
چیست؟
شاید پاسخ این ســوال را باید از چند منظر
دید؛  از یک طرف باید مسئله بودجه و اقتصاد
را مطرح کرد؛ وقتــی که فیلمی عرضه می
شــود ،بالتبع انتظار فروش آن هم هست و
اگر یک فیلم به اصطالح در گیشه شکست
بخورد،فیلمسازرغبتیبهساختدوبارهنمی
کند و فیلمسازان بزرگ هم به همین خاطر
به این وادی وارد نمی شوند .فیلم های کودک
شخصیت معروف ندارد و فروش نمیکند
و به همین خاطر گیشه هم خالی می ماند.
در حقيقت تضادهايی بين ســازمانهای
دولتی ،اشــخاص و دستاندرکاران سينما
وجود دارد و همه دست به دست هم دادند
و شرايطی را به وجود آورده اند که سينمای
کودک توليدات کمتری داشته باشد و ما را
همبینصيبنگذاشتهاند .يکیازداليلمهم
شکست سينمای کودک در کشورمان اين
است که به اين نوع سينما بها داده نمی شود
و در اين رابطه برگزاری جشنواره مختص
کودکان نيز مشــکلی را برطرف نمی کند.
وضعيت ســينمای کودک چندان مساعد
نيست و ميزان استقبال مردم از اين فيلم ها
پايين آمده است ،هم چنين ورود پويانمايی
هايیباکيفيتسينمایجهانبابهرهمندی
از فناوری های روز در اين بي رمقی سينمای
کودکبی تأثيرنيست.
■ حال اگر مسئله اقتصاد و گیشه را از
سینمایکودکجداکنیموفرضکنیم
که این مسئله حل شده برخی اعتقاد
دارندکهبازهمفیلمسازانبزرگبهاین
کار رغبت نمی کنند؛ در این زمینه فکر
میکنیدچرااینسینمابهحاشیهرانده
شده است؟
خببهنظرمندرسالهایاخیرکارشناسان
کار بلد به این وادی وارد نشدهاند ،البته نمی
خواهم کسی را زیر سوال ببرم ،اما این را با
اطمینان می توانــم بگویم که متخصصان
واقعی در این عرصه ورود نکرده اند و هیئت
داوران جشنواره آنچنان که باید و شاید در
انتخابفیلمنامهچندانقوینیستند.
■ بهنظرشمااگرمردماهمیتبیشتری
به این سینما بدهند می توانیم به زنده
شدنسینمایکودکامیدوارشویم؟

خب این موضوع را بایــد در عمل ببینیم
امروز بچه های نوجوان ما بیشتر از اینکه با
سینمای کودک آشــنا باشند ،با سینمای
بزرگســال همخوانی دارند ،البته این را هم
باید عنوان کنم که ما شــاخص درســتی
برای سینمای کودک نداریم و شاید اگر در
این زمینه سینما رشد بهتری داشته باشد
میتوانیم به شکوفایی این سینما هم امیدوار
باشیم .زمانی که یک فیلمساز ببیند کارش
حمایت می شود کار کودک میسازد ،ما هم
فیلمسازکودکهستیم اگرچند سالیاست
کهفیلمکودکنساختیمعلتشایناستکه
نتوانستیمفیلمهایمانرااکرانکنیم.

متاسفانه هر سال که می گذرد
میبینیم که جشنواره در حال
ضعیف شدن است و شاهد سقوط
بیشتر آن هستیم؛ این اتفاقی است
که تا زمانی که سلیقه ای عمل
شود ،نمی توان جلوی آن را گرفت

■ پسدلیلشمانبودفیلمکودکاست
که سینمای کودک را به حاشیه رانده
است ؟
یکی از دالیلش همین اســت و دلیل مهم
دیگر همان موضوع اقتصاد اســت که قبال
مطرح کردم ما نمی توانیم این مسئله مهم
را نادیده بگیریم تا وقتی که سینمای کودک
گیشهنداشتهباشدواستقبالنشودهیچتهیه
کننده ای جرئت نمی کند که پا در این عرصه
بگذارد  .در حال حاضر دولت هیچ پشتوانه
مالی برای بحث جشنواره کودک ندارد و از
بودجه خبری نیست تنها شهرداری است
که به عنوان متولی این موضوع ،بخشــی
از بودجه را صرف این جشــنواره می کند و
این کافی نیست .البته جای امیدواری است
که بچه های جوان و نوپای فیلمساز در این
جشنواره حضور دارند ،اما مشکل اینجاست
که چرا وقتی هزار فیلمنامه به دبیرخانه ورود
پیدامیکندو 40فیلمنامهپذیرفتهمیشود
باز هم شاهد بی کیفیتی این فیلمنامه ها
هستیم؟ گرچه قضاوت نمی کنم ،اما اعتقاد
دارم باید با بازنگری و دید بهتری جشنواره را

داوری کرد .در واقع می توان گفت مشکالت
سينمای کودک بســيار زياد است ،وقتی
مسئوالن در فضای فرهنگی قرار می گيرند
ابتدا تصميم هايی می گيرند و حرف هايی
می زنند و در نهايت به شکل موقت شرايطی
دلگرم کننده به وجود می آورند که در عمل
بهآنهاوقعینمینهند.
■ آیا می توانید راهکاری برای حل این
نقصان هایی که وجود دارد بدهید؟
به نظر من جشــنواره باید از فونداســیون
بازنگری شود .باید پای درددل کسانی که
در این عرصه هستند بنشینیم و از سویی
دیگر ساختار محلی که بودجه از آن ساری
و جاری می شود عوض شود ،باید به دنبال
کسانی در این زمینه باشیم که توانسته اند
موفق عمل کرده و گام های موثری در این
راه برداشــته اند  .زیرا کسی که فیلمنامه
ننوشته باشــد نمی تواند درمورد آن نظر
بدهد .متاســفانه هر ســال که می گذرد
میبینیم که جشنواره در حال ضعیف شدن
است و شاهد سقوط بیشــتر آن هستیم
این اتفاقی است که تا زمانی که سلیقه ای
عمل شود نمی توان جلوی آن را گرفت .من
تصور میکنم باید گروهی تشکیل شود که
ترکیبی از فیلمسازان گذشته و حال باشد و
این گروه درباره این سینما تصمیم بگیرد،
آسیبشناسی کند و راه حل پیدا کند تا به
نتیجه برسد .ما متخصصان زیادی داریم که
در سینمای کودک و نوجوان تجربه دارند،
اینها را نباید رها کنیم .آنها در ســالهای
طالیی فیلم کودک ،فیلم ســاختند و باید
ســراغ آنها برویم و به کار بگیریم و آنها را
دعوت کنیم.
■ با تفاسیری که فرمودید به نظر می
رسد که سینمای کودک در یک بازه
زمانی کوتاه آن هم جشــنواره حق
مطلب را ادا نمی کند و با این شرح حال
ما باید زمان بیشتری را برای سینمای
کودک صرف کنیم درست است؟
بله دقیقا  .البته این را هم بگویم که جشنواره
به هر حال باعث تقویت فیلمسازی در این
عرصه می شوند و یک عده که استعداد دارند
ترغیب می شوند که در موضوع کودک فیلم
بسازند ،اما گاهی ســرخوردگی هایی هم
به خاطر مسائل مختلف ایجاد می شود ،به
عنوان مثال خود بنده با اینکه سال هاست
در عرصه ســینما و تلویزیون کار می کنم،
اما ترجیح داده ام که به این وادی وارد نشوم.
جشــنواره ها می توانند اثرگذار باشند ،اما
یک هنرمند خیلی در قید و بند آن نیست،
اما بحث را باید فراتر از موضوع جشــنواره
مورد توجه قرار داد .جشنواره ها از جهاتی
میتواند اهمیت داشته باشد و آن هم بررسی
پیشرفت یا پسرفت فیلم ها طی یک سال

معرفی کتاب

«شب چره»« ،ایکی»« ،کافه کا»« ،داش آکل»و
«شیر» در هفتمین جلسه از فصل ششم پاتوق
فیلم کوتاه ،بهنمایش درخواهند آمد .ششمین
فصل پاتوق فیلم کوتاه «ســینما آینــده» ،روز
دوشنبه اول مردادماه ،با نمایش سه فیلم کوتاه
داستانی و دو انیمیشن کار خود را ادامه خواهد داد.
در این برنامه که توسط انجمن سینمای جوانان
ایران با همــکاری انجمن فیلم کوتــاه ایران در
محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
برگزار میشود ،فیل م داســتانی «شب چره» به
کارگردانــی مهدی محمدنژادیان ،انیمیشــن
«ایکی»بهکارگردانیپرستوکاردگر،فیلمداستانی
«کافهکا» به کارگردانــی محمدهادی امینی از
تبریز ،انیمیشن «داش آکل» به کارگردانی هاجر
مهرانی و فیلم داستانی «شیر» به کارگردانی داریا
والسوا از روسیه به نمایش در خواهند آمد.

افسانه بایگان و مجید واشقانی
در روزهای بیقراری 2

با «بابا نان داد» وارد عرصه حرفه ای ســینما شد ،حضور موفقی که او را بر کرسی
powerfullsea@yahoo.com
فیلمســازان برجســته جوان قرار داد  .بعد از آن فضای فکری او و دغدغه های
فیلمسازیش در عرصه معلوالن و بچه های معلول باعث شد که «بوچیا» را بسازد .به گفته خودش و برای ساخت این اثر ،دو سال
با بازیگر معلول مورد نظر خود ،کارکرده تا بتواند حالت های مورد نظر را در او ایجاد کند .نویسندگی فیلم  ،ساخت تله فیلم از
دیگر مواردی است که او را از نظر کیفیت آماری در سطح باالتری نسبت به سایر رقبا قرار داده است.ساسان حبیبی نویسنده
کارگردان و بازیگری است که در ده ها فیلم تلویزیونی که عموما هم نقش محوری را داشته ایفای نقش کرده است .او از سال72
و در سنین پایین ،اولین دوره های بازیگری را گذرانده ؛ وی در مقطعی زیر نظر جمشید مشایخی ،فنون بازیگری را فراگرفته و
پس از پایان دوران تحصیل خود در زمینه سینما به اصفهان بازگشته و چند اجرای تئاتر را روی صحنه برده است  .از جمله تئاتر
های به اجرا در آمده وی ،می توان به« ایوب پیامبر» به نویسندگی فرج ا ...سلحشور و تئاتر«خرس» به نویسندگی حمید امجد
اشاره کرد .او اکنون به عنوان مدیر آموزشگاه اسطوره نصف جهان در جهت رشد و اعتالی هنر هفتم و پرورش استعدادهای
خالقدستیهمبرآتشتدریسدارد.پایصحبتهایفیلمسازینشستیمکهاعتقادداردسینمایکودکمیتواندباتخصص
و رشد فکری بیشتری باز هم به دوران اوج خود بازگردد ،سینمایی که اکنون و در دنیای امروز نیاز به بازنگری دارد.
است .در جشنواره ها گاهی می بینیم که
فیلمسازان جوان به خوبی از تکنیکهای
فیلمسازی اســتفاده میکنند و در برخی
موارد هم فیلمســازان از دانش کافی برای
ساخت فیلم بهره ای نبردهاند.
■ دلیل این همه ســرخوردگی شما
چیست؟
خب یکی از دالیل اصلی همان بودجه است
کههمیشهپایشدرمیاناست؛ازسویدیگر
همانطور که گفتم داوری ها و نوع انتخاب
فیلمنامه ها بر اســاس مقیاس و تخصص
درستینیستودلیلآنهممشخصنیست
 .شاید باید به دل این موضوع برویم و بعد پای
قضاوتبنشینیم.
■ ازاینموضوعاتبگذریمیکمسئله
مهم که سینمای کودک امروز در جهان
با آن دست و پنجه نرم می کند توجه
به ابعاد روانشناسانه سینمای کودک
است؛ به نظر شما چرا در سینمای ایران
به این مســئله چندان توجه نشده و
اگر هم اتفاقی در ایــن زمینه افتاده
بسیار کمرنگ است ؟ از سویی دیگر
آنطور که به نظر می رسد درست است
که ســینمای کودک با دشواریهای
بسیاریروبهرواست؛امااگرکودکانمان
رادرنیابیمبهطورحتمنمیتوانیمانتظار
آینده درخشانی از آنها داشته باشیم؛
چون زمانی که بایــد آنها را درک می
کردیم و با توجه به نیاز و خواسته آنها
گام بر میداشتیم ،تالشی نکردیم .با
توجه به توضیحات شما سالهاست
که سینمای کودک از یادها رفته و آثار
درخشانیدراینزمینهتولیدنمیشود.
کودکان امروز تنها به انیمیشن های
خارجی روی آوردند که این موضوع
زنگ خطری است که نباید از آن غافل
شد .چرا مشتریان اصلی که سینمای
کودک دهه  60داشــت ،حاال روی به
سینمای غرب آورده اند؟
یکی از مواردی که به تصورات ما از مفهوم
کودکی شکل می دهد ،فیلمهای سینمایی
است .این فیلمها ،تئوریها و فضایی درباره
رشد جسمی ،شــناختی و فرضیه هایی
درباره اینکه کودکان چگونه باید باشــند،
ارائه میدهند و از ایــن منظر ،دیدگاه ها
و جهانبینیهایی را شامل می شوند که
هرگــز تصادفی نبوده و یقینــاً به خودی
خود به وجود نیامده انــد .بنابراین برای
نوشتن یک فیلمنامه به خصوص در وادی
کودک باید مدت ها وقت گذاشــته شود
و برای آن مطالعات بسیاری انجام گیرد،
فیلمسازان در ایران باید از لحاظ تکنیک و
محتوا و ایدههایی که در سر دارند با خط و
ربط جشنواره همسو باشند و آن چیزی را

چهار فیلم ایرانی و یک فیلم
روسی در جلسه پاتوق فیلم کوتاه

بسازند که مدیران جشنواره می خواهند و
گاهی تصور می شود که ما نیاز به سینمای
روانشناسانه کودک نداریم ،چون مشتری
برای آن وجود ندارد .این در حالی اســت
که در این زمینه فیلمسازان قدر و دارای
ایدههای ناب داریم  .در سینمای ایران تنها
دلیل این موضوع این اســت که فیلمساز
کودک بــه دلیل اینکه مشــتری ندارد و
بازاری برای این موضوع نیســت ،ترجیح
می دهد به این وادی وارد نشــود .ببینید
چرخه ای که بین مخاطب ،برگزار کننده
جشنواره و فیلمساز وجود دارد باعث می
شود که یک فیلم ساخته شــود و زمانی
این موفقیت حاصل می شــود که در این
چرخه نیازهای هر یــک از این ها مرتفع
شــود  .به عنوان مثال فیلمساز چیزهایی
را می سازد که نیاز روز است همانطور که
سبکهای هنری هم بر همین اساس ایجاد
شد و سبک سورئال بعد از جنگ جهانی به
علت تشویشهای موجود متولد شد و یا
سبک های دیگر .
■ اگر خودتان می خواســتید برای
جشنواره تصمیم بگیرید بیشتر روی
چهفیلمهاییزوممیکردید؟
من نمی توانم برای جشنواره تکلیف بنویسم
و نســخه واحدی بپیچم ،اما به هر حال در
دنیای امروز که تک فرزندی باب شده و روابط
اجتماعی سرد شده است ،ترجیح میدهم
فیلم هایی را انتخاب کنم که به این سمت
و سو جریان دارد ،چون به هر حال فیلمهای
سینمای کودک به عنوان ژانری از تولیدات
رسانهای ،به نوعی ســاختار اجتماعی نیز
محسوب میشوند و ما نباید از کودک انتظار
«کودک بزرگسال» و انتظارات بزرگساالنه
داشته باشیم و باید در دنیای او گام برداریم .
اما یک سری از عروسک ها بودند که
در دهه  60نقش خوبــی در آموزش و
بازیابی دوران کودکی ایفا می کردند؛
عروســکهایی که امــروز تنها به
نوستالژیهاییبرایبزرگساالنتبدیل
شدهاندوجذابیتیبرایکودکانندارند
به نظر شما این موضوع می تواند باز هم
در قصه و فیلمهای کودکان امروز به
شکل دیگری نقش ایفا کند و دوباره ما
به دوران رشد برسیم؟
خبدرصورتیاینامکانبهوجودمیآیدکه
این عروسک ها با نیازهای کودک امروز وفق
داده شوند .ما دیگر نمی توانیم از زیزیگولو
و کاله قرمزیبرای حال وهوای امروز استفاده
کنیموانتظارداشتهباشیمکهکودکباوجود
تکنولوژی و فضای تخیلی و پر از آب و رنگی
که در آن غوطه می خورد این عروسک ها
را همچنان قهرمان خود بداند؛ چون مدل
کودکان امروز با گذشته فرق دارد .

«روزهای بیقراری  »2یک ملــودرام خانوادگی
پرتعلیق اســت که ظرف ســه هفته گذشته به
کارگردانــی کاظم معصومــی و تهیه کنندگی
امیرحســین شــریفی کلید خورده است .سارا
صوفیانی ،مجید واشقانی ،سعید نیکپور ،کاظم
هژیرآزاد ،صفا آقاجانی ،امیر حقبر با حضور افسانه
بایگان و حمیدرضا آذرنگ از بازیگران فصل دوم
«روزهایبیقراری»هستند و برخیبازیگران دیگر
و از جمله بازیگران بومی توانمند تبریز و مشهد نیز
به زودی به گروه میپیوندند.
در خالصه داســتان «روزهای بیقراری  »2آمده
است :سارا که از همسر سابقش جدا شده ،متوجه
میشــود که در کودکی در موقعیتی بحرانی از
خانواده واقعی خود جدا شــده است .سارا در پی
یافتنخانوادهوهویتواقعیشعازمتبریزمیشود.
فرشی نفیس که قدمتی صد ساله دارد و یادگار
مادر و مادر بزرگ اوســت ،تنها نشانه سارا در راه
یافتن گذشته و هویتش است...

«دارکوب» به نفع  ۲موسسه
خیریه اکران می شود

فیلم «دارکوب» ساخته بهروز شعیبی چهارشنبه
 ۳مرداد ماه ســاعت  ۱۹در پردیس ملت به نفع
 ۲موسســه خیریه جمعیت طلوع بینشــان و
زنان خانه خورشــید با بلیت همــت عالی روی
پرده مــیرود .این  ۲موسســه خیریه در زمینه
کاهش آســیب اعتیاد زنان و همچنین تأمین
مایحتاج و اسکان افراد بیسرپناه یا بدسرپناه به
ویژه زنان فعالیت میکنند .در این اکران ،عالوه
بر کارگردان ،بازیگران و عوامل فیلم «دارکوب»،
جمعی از سینماگران نیز حضور پیدا می کنند.
پس از نمایش فیلم ،قرار است نشستی با حضور
کارشناســان مســائل اجتماعی و خانوادگی و
سازندگان «دارکوب» برگزار شود.

تلویزیون

پخش سریال «گیله وا» بعد از
محرم و صفر

مجموعه تلویزیونی «گیله وا» که چندی پیش
تصویربرداری آن به پایان رسید ،این روزها منتظر
زمان پخش است .امیر حسین صدیق بازیگر این
سریال گفت :تصویربرداری این سریال مهرماه به
پایان رسید و مراحل فنی آن نیز انجام شده است.
سریال «گیلهوار» قرار بود بعد از ماه رمضان پخش
شود ،ولی با توجه به تصمیمات شبکه به احتمال
زیادپخشسریالبهبعدازماهمحرموصفرموکول
میشود .این سریال با موضوعی عاشقانه در تالش
است با نگاهی عاطفی به زندگی مردم شمال ایران
در بستر اتفاقات تاریخی ســال  ۱۲۹۷بپردازد و
روایتگر سبک زندگی و روابط اجتماعی و عاطفی
مردم ایران و به خصوص مردم خطه گیالن در صد
سال گذشته باشد.

«شب عید» باالخره به پخش
رسید

اولینقسمتازمجموعهتلویزیونی«شبعید»به
کارگردانی سعید آقاخانی ۳۰تیر روی آنتن شبکه
یک رفت .شب عید قص ه زائران مختلفی را روایت
میکند که هر کدام با حاجتی در آستانه تعطیالت
نوروز ،خودشــان را تا حرم نورانــی امام رضا(ع)
رساندهاند .حمید لوالیی ،مرجانه گلچین ،حسین
محب اهری ،افسانه ناصری ،زهره صفوی ،نعیمه
نظامدوست ،سروش جمشیدی ،علی هاشمی،
دریا مقبلی ،محمد کیانی علی اصغر محمدزاده،
شیما هاشمی ،زهره مرادی ،ایوب غفارزاده و بهداد
الهامی بازیگران این سریال هستند.

 ۴۴قصه از هانس کریستین آندرسن

زنها عاقل به صحنه برمیگردند

به من نگاه کن

کتاب «  ۴۴قصــه از هانس کریســتین آندرســن» با ترجمه
محمد رضا شــمس در نوبت چاپ هجدهم تجدید چاپ شــد.
«پری دریایی ،کفشهای شــانس ،لباس جدیــد امپراتور» و...
عنوان داســتانهایی از آندرسن اســت که اکثر مردم جهان با
آنها آشنا هستند و خواندهاند .این داســتانهای شیرین از زبان
نویســنده بزرگ ،جزو شــاهکارهای ادبیات کودک و نوجوان
محســوب میشــوند .این کتاب جزو کتاب برتــر در پنجمین
جشــنواره کتابهای برتــر انجمن کــودک و نوجوان ســال
 ۱۳۸۸است.

«زنها عاقل به صحنه برمیگردند» سومین رمان اکبر رئیسی،
نویسنده بلوچ توسط شرکت نشر البرز منتشر شد .اکبر رئیسی
نویســنده و فعال فرهنگی بلوچ درباره این رمان گفته است:
این رمان دو داستان مجزا دارد که یک فصل در میان روایت
میشوند .در داستان اول یک خانم سلبریتی (مجری تلویزیون
و مدیر یک نشریه زنان) بنا به دلیلی رازآلود که بعدا مشخص
میشود ،سر راه راوی داستان قرار میگیرد تا به او کمک کند
است
و به خودشــکوفایی و موفقیتی که در تقالی آن بوده 
برسد.

رمان «به من نگاه کن» نوشته الهام فالح به تازگی توسط نشر ققنوس
منتشر و راهی بازار نشــر شده اســت .این کتاب نودمین رمان و صد و
سی و نهمین کتاب داستان ایرانی است که این ناشر چاپ میکند .این
رمان درباره بیماری اوتیسم نوشته شده است که این روزها زیاد نامش
را میشنویم و نوعی اختالل در برای برقراری روابط اجتماعی است .در
این رمان ،یک زن و مادر حضور دارد که نویسنده است و فرزندش مبتال
به بیماری اوتیسم اســت .فالح پیش از این ،کتابهای داستانی «همه
دختران دریا»« ،زمســتان با طعم آلبالو»« ،خونمردگی»«،سامار» و
«کشورچهاردهم»رامنتشرکردهاست.

