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بلبالن پنهان شدند و تن زدند

اسداهلل امرایی
مترجم

همیش��ه فکر می کردم مرگ که بیاید، آغازی 
دوباره است برای کسی که اصالً منتظرش نیست.  
من هم.  اصالً منتظرش نبودم که، پیش از رسیدن 
من به خانه، از پله های آپارتمانش باال آمده، در را باز 
کرده و توی  هال نشس��ته است � روی تنها کاناپه 
موجود و با ش��یرین زبانی احوالش را پرسیده و از 
او خواسته تا آخرین سروده اش را، که ناتمام مانده 
برایش بخواند:  »مادران / پستان / در دهان خاک / 

می گذارند.«
چهارشنبه حدود ظهر پیامکی، تن تلفن را روی 
میز لرزاند.  دسترسی به اخبار و اینترنت نداشتم. 
حاال که به همت دولت تدبیر و امید وعده پهنای 
باند داده می ش��ود، در اقدامی کامالً مغایر با پیام 
رئیس جمهوری و به بهانه صرفه جویی در هزینه ها 
سرعت اینترنت در برخی از ادارات دولتی به 128 
و کمتر تن��زل داده اند تازه منتی هم بر س��رمان 
گذاشته اند که چهار ساعت حق استفاده از اینترنت 
دارید و به ق��ول زنده یاد آل احمد ال��خ...  پیامک 
مهدی یزدانی خرم بود. خبر کوتاه بود، یک جمله.  
سه کلمه.  احمد بیگدلی درگذشت.  زنگ که زدم 

مهدی بغض کرده بود.  
بیگدلی را خیلی وقت بود که می ش��ناختم و 
در جاهای مختلف دیده بودم.  انس��ان ش��ریفی 
بود که نیکی را می ش��ناخت و پاس می داشت و 
بارها از مسائل و مشکالت موجود و بی تدبیری ها 
گله می کرد. عش��قش داستان خوانی بود و کمتر 
کتابی منتشر می شد که نخوانده باشد. همیشه 
می گفت وقتی داس��تان را بخوانی با صدای بلند 
آن وقت می فهمی کجای کار می لنگد. می گفت 
نویسنده باید دست کم هفته ای یک داستان کوتاه 
بخواند، یک فیلم خوب ببیند. گاهی برود سری به 
نمایشگاه های هنری بزند، در فضای کتابخانه راه 
برود.  دو چشم و دو گوش داشته باشد و یک دهان.  
می گفتم خب این را که همه دارند، می گفت دارند 
اما نویسنده یکجور دیگر استفاده می کند.  یک بار 
با او درباره آقای کرباس��یان صحبت می کردیم و 
این که چقدر این آدم به روز اس��ت هر بار ایشان را 
می دیدم یا کتابی خریده بود یا درباره کتابی حرف 

می زد.  
بیگدل��ی و من ش��باهتی با هم داش��تیم، این 
شباهت در عالقه به دختر بزرگ خالصه می شد.  او 

داستان هایش را به دختر بزرگش می داد، بخواند. 
در مصاحبه ای هم گفته بود دختر داس��تان بابا را 
می خواند.  من هم معموالً به س��واد بصری دختر 
بزرگم ایمان دارم.  اکثر طرح هایی را که طراحان   
برای جلد کتاب هایم می زنند، اول به دختر بزرگم 
نش��ان می دهم.  اگر او بپسندد، می فهمم که کار 
خوبی است.  پیش��تر که با ما بود داستان هایی را 
که ترجمه کرده ب��ودم  می خواند. احمد بیگدلي 
در  سال 85 با کتاب »اندکي س��ایه« برنده کتاب 
 سال جمهوري اسالمي شد و کتاب آواي نهنگش 
نامزد دریافت دومین دوره جایزه جالل آل احمد 
بود.  خودش می گفت جایزه دوست ندارم.  بیشتر 
دوست دارم کارم خوانده شود. بورخس و کورتاسار 
را دوست داش��ت و کارور و توبیاس وولف را و آن 
نویسنده سرخپوست.  لوئیز اردریک را می گفت.  
در تعدادی از جلسات داستان خوانی خصوصی تر 
برخی داس��تان ها را باهم می خواندیم که امکان 
انتشار نداشتند اما داستان های خوبی بودند و به 
قول گلشیری، جواهری که باید در گنجه پنهان 
کنی و وقتی به میهمانی خاصی می روی بیاویزی.  
دس��ت کم دو، س��ه تا را یادم هس��ت که برایش 
خوان��دم. او هم چندتایی خواند.  از مادر ارنس��تو 
نوشته آبالردو کاستیو آرژانتینی خیلی خوشش 
آمد ک��ه در دفتر تکاپو خواندم.  منصور کوش��ان 
گرفت و قرار شد چاپ کند در یکی از جنگ های 
ادبی خارج از کشور نمی دانم کرد یا نکرد. آن موقع 
هم مثل حاال نبود که امکانات در اختیارمان باشد.  
داستان را تکثیر کنیم یا به صورت فایل نگه  داریم.  
اما داستانی بود برای خودش که دست نویسنده 

درد نکند.  
بیگدلی جنوب��ی بود از تبار مس��عود میناوی، 
ناصر تقوای��ی، محم��د ایوبی و احم��د محمود.  
داستان هایش به قول علی اصغر شیرزادی خون 
داش��ت. آزرده می ش��د وقتی می دید دوس��تان 
نویسنده پشت صنف نمی ایستند و به بهانه های 
مختلف همدیگر را تخریب می کنند.  حاال رفته 
است و حسرت کارهای بر زمین مانده اش را با خود 
برده است.  ای تو که نشسته بودی مبادا این معلم 
واژه ای از دستش برود، آسوده بخواب که او دیگر 

نمی نویسد. 

دریچه
چهره

اتفاقخبر
»دنچ«،»واتسون« و »داونی جونیور« 

بفتا می گیرند
اسامی آثار بلند ویدیویی جشنواره 

فیلم کودک و نوجوان اعالم شد
فروش 1۷۰ میلیونی آتش بس ۲، 
آرایش غلیظ و خانوم در دو روز

میرکریمی:  اطالق واژه سیاه نمایی 
به »قصه ها« بی انصافی است

در حالی که تنها دوازده روز به آخرین مهلت معرفی 
نماینده ایران به جشن اسکار باقی مانده، باالخره کمیته 
انتخاب فیلم های ایرانی در مرحله نخس��ت اسامی 10 
فیلم منتخب ش��ان را از میان 58فیلمی که از مهرماه 
پارسال تاکنون اکران ش��ده بودند، اعالم کردند. »آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران«، »استرداد«، »امروز«، »برف«،  
»تنه��ای تنهای تنها«، »چ«، »خس��ته نباش��ید«، »خط 
ویژه«، »زندگی مش��ترک آقای محمودی و بانو« و »سر 
به مهر« 10فیلمی هس��تند که این هیأت برای بررسی 
بیشتر انتخاب کرده است.  ش��اید در نگاه اول انتخاب  
این فیلم ها تعجب برانگیز باشد و نتوانند توقعی را که با 
شنیدن »نماینده اسکار« ایجاد می شود را برآورده کنند، 
اما به واقع پیش از این هم نظرسنجی ها و پیش بینی ها 
نش��ان می داد که در آثار اکران شده  سال گذشته فیلم 
شاخصی که یک سر و گردن باالتر از بقیه فیلم ها باشد، 
وجود ن��دارد.  فیلمی که بتوان��د هم ردیف نمایندگان 
دوره های قبلی ایران در جش��ن اسکار همانند »جدایی 
نادر از س��یمین« و »گذشته« اصغر فرهادی و »بچه های 
آسمان« مجیدمجیدی قرار بگیرد. در حال حاضر حتی 
انتخاب یک فیلم از میان این 10 فیلم معرفی شده هم 
بسیار سخت است ولی   کمیته انتخاب اعالم کرده ظرف 

دو روز آینده نام فیلم منتخب را اعالم خواهد کرد. 
اگر »خانه پدری« نماینده 
ما در اس�کار بود،  اس�کار 

دوم را هم می بردیم
محس��ن س��یف، منتقد 
س��ینما و تلویزی��ون درباره 
اس��امی 10فیلم اعالم شده و 
انتخاب نماینده اسکار به »شهروند« گفت:  »به نظرم در 
میان این فیلم ها تنها »ام��روز« ویژگی های خاصی دارد 
و می توان��د از جهاتی نظر اعضای آکادمی اس��کار را به 
خود جلب کند.  چون مطمئنم آکادمی اسکار به دنبال 
ایده های نو و متفاوت است، آنها کمتر به ساختار و شکل 
فیلم ها اهمیت  می دهند.  ایده های غافلگیرکننده بیشتر 
توجه شان را جلب می کند و باعث می شود که آنها فیلم  را 
تماشا کنند.« او با اشاره به این که کاش فیلم»خانه پدری« 
اکران ش��ده بود، اعالم ک��رد: »اگر فیل��م »خانه پدری« 
نمایش عمومی داش��ت این فیلم می توانست انتخاب 
متفاوتی برای جشن اسکار باش��د. من نمی دانم از چه 
چیزی می ترس��ند که این فیلم را اکران نمی کنند. اگر 
می ترسند که ما ملت دگم، وحشی و آدم کشی به نظر 
بیاییم باید بدانند که آنها خودشان بارها از این فیلم ها 
ساخته اند.  فیلم های میش��ائیل هانکه نمونه ای از این 
فیلم های خشن است که بسیار توجه آکادمی اسکار را 
جلب کرده و من متاس��فم که آنها هنوز در مورد اکران 

این فیلم باهم جنگ دارند. مطمئن��م اگر فیلم »خانه 
پدری« نماینده ما در اسکار می شد، ما اسکار دوم را هم 
می بردیم.« این منتقد با بیان این که کاش»روز روشن« 
هم در بین اسامی 10 فیلم اعالم شده بود، بیان داشت: 
»»روز روشن« هم فیلم خوبی بود و ایده متفاوتی داشت.  
حتی »قصه ها«ی رخش��ان بنی اعتماد هم می توانست 
توجه اعض��ای آکادمی را جل��ب کند.  با ای��ن حال به 
نظرم در میان اس��امی این 10 فیلم به ترتیب »امروز«، 
»خسته نباشید« و »زندگی مشترک آقای محمودی و 
بانو« انتخاب های بهتری برای اسکار هستند.« مسعود 
فراس��تی، منتقد س��ینما و تلویزیون هم درباره گزینه 
بهتر نماینده اسکار از میان این 10 فیلم تنها به گفتن 
این که: »فیلم »زندگی مش��ترک آقای محمودی و بانو« 
تنها فیلمی است که از میان فیلم های عنوان شده به درد 
می خورد و بقیه اصال ربطی به جایزه اسکار ندارند. « اکتفا 

کرد. 
موض�وع فیل�م نماینده 
اس�کار باید جهان شمول 

باشد
 احمد طالبی ن��ژاد، منتقد 
سینما هم درباره نماینده ایران 
در جشن اسکار توضیح داد:  »بارها این نکته را گفتم که 
جایزه اسکار صرفا هنری نیست. آنها این جایزه را بیشتر 
به فیلم هایی می دهند که مخاطب را راضی می کنند نه 
فیلمی که نخبگان جامعه آن را بپسندند،  بنابراین فکر 
می کنم هرکدام از این 10 فیلم اگر بروند شانس زیادی 
ندارند که پذیرفته یا حداقل کاندید اس��کار شوند.« او با 
اشاره به این که کش��ورهای زیادی هستند که نماینده 

خود را به این جشن می فرستند، بیان داشت: »این 10 
فیلم از نظ��ر ارزش هم اندازه هس��تند و هیچ کدام فرم 
جدیدی را مطرح نکرده اند و فیلم های معمولی هستند.  
نکته مهم دیگر این اس��ت که عالوه براین  که تماشاگر 
باید از دیدن فیلم لذت ببرد،  مطرح ش��دن موضوعات 
جهان ش��مول در این فیلم ها هم قابل توجه است.  اگر 
فیلم آقای اصغر فره��ادی جایزه گرفت به همین دلیل 
بود، چون موضوع دروغ، پنه��ان کاری و تظاهر در همه 
جای دنیا به شکلی مطرح هس��ت و از همه مهم تر این 
فیلم درباره روابط انسانی و درد مشترک همه انسان ها 
بود  اما موضوعات بیش��تر این 10 فیل��م کامال بومی و 

منطقه ای است و برای آمریکایی ها ارزشی ندارد.«
البته در س��ال های گذش��ته پیش آمده که هیأت 
انتخاب از می��ان فیلم های موجود که هن��وز اکران 
نشده اند فیلمی را که قابلیت بیشتری داشته انتخاب 
کردند و به فراهم شدن شرایط این فیلم برای حضور 
در جشن اس��کار کمک کرده اند.  اما امسال هر چند 
فیلم هایی مثل »قصه ها«، »خان��ه پدری« و »عصبانی 
نیس��تم« بس��یار مورد توجه منتقدان و جشن های 
آکادمی تر همچون جش��ن انجمن منتقدان و خانه 
س��ینما قرار گرفتند با این حال به دلیل مش��کالت 
زیادی که بر س��ر اکران این س��ه فیلم وج��ود دارد، 
شرایطی فراهم نش��د تا آنها بتوانند نماینده ایران در 
جشن آکادمی اسکار باش��ند.  نکته جالب این است 
که امسال عالوه بر فیلمی که به عنوان نماینده ایران 
معرفی می شود، فیلم»چند مترمکعب عشق« جمشید 
محمودی هم که درباره مهاجران افغانی است که در 
ایران زندگی می کنند به عنوان نماینده افغانستان به 

جشن اسکار معرفی شده اس��ت. با همه اینها به نظر 
می رسد ماجرای اس��کار امسال خیلی  اهالی سینما 
را ش��اد نکرده است.  چون همه آنها با شنیدن اسامی 
10 فیلم منتخ��ب برای 
اسکار یک جمله را در لفافه 
می گویند»کاش با اسکار 

شوخی نکنیم«. 
 نماینده اس�کار باید از
 5 فیلم منتخب جشن خانه سینما انتخاب شود

 اما غالمرضا موس��وی، تهیه کننده درباره انتخاب 
نماینده ایران با بی��ان این که به احت��رام افرادی که 
برای انتخاب نماینده اسکار انتخاب شدند، نظرش را 
درباره گزینه مناسب برای اسکار نمی گوید،   می گوید: 
»اساسا معتقدم باید انتخاب نماینده اسکار همانند 
جشن خانه سینما به یک داوری آکادمی تبدیل شود.  
یا نماینده از میان 5 فیلم نامزد در جشن خانه سینما 
انتخاب شود.  هر چند امسال به دلیل این که بعضی 
فیلم ها دیر اکران ش��ده بودند و عمال نمی توانستند 
در جشن شرکت کنند، این اقدام امکان پذیر نبود.« 
او درباره ویژگی های فیلمی که نماینده ایران معرفی 
می شود، گفت: »فیلم موردنظر باید دارای مقبولیتی 
باشد، اگر امکان پخش فیلم وجود نداشته باشد و یک 
شرکت پخش کننده آمریکایی از آن حمایت نکند، 
عمال هیچ  نتیجه ای نخواهیم گرفت. اگر فیلم قبل از 
اسکار در جشنواره های معتبر همانند جشنواره کن، 
ونیز یا برلین مورد پذیرش قرار گرفته باشد و موفقیتی 
به دس��ت آورده باش��د، ش��انس باالتری در جایزه 
اس��کار خواهد داش��ت.  به هرحال نیاز است که یک 
پخش کننده قوی فیلم را به اعضای آکادمی اس��کار 
معرفی کند، چون نزدیک به صد کشور فیلم های شان 
را برای آنها خواهند فرستاد و آنها باید تشویق شوند تا 
فیلم را ببینید و بعد به آن رأی بدهند.« این تهیه کننده 
با اشاره به این که همیشه حرف و حدیث هایی درباره 
انتخاب نماینده اس��کار وجود دارد، اعالم داش��ت: 
»امیدوارم برای انتخاب نماینده  سال آینده از آکادمی 
جشن سینمای ایران کمک بگیرند و از بین 5 فیلم 
منتخب این اعضا فیلم انتخاب شود چون در سال های 
گذشته ما شاهد پارتی بازی هایی بودیم که نتیجه ای 
هم نداش��تند.  به نظرم اگر فیلم»قصه ها«ی رخشان 
بنی اعتماد یک هفته نمایش داشت می توانست جزو 
کاندیدهای اسکار شود.  به هر حال انتخاب نماینده 
ایران سلیقه ای است، یعنی س��لیقه هیأت انتخاب 
اس��ت حتی اگر  آنها قصد کارشناسی داشته باشند 
بازهم به نظرم سلیقه شان بیشتر بر این موضوع مسلط 

است.«

 مسعود فراستی، احمد طالبی نژاد، محسن سیف و غالمرضا موسوی در گفت وگو با شهروند از نماینده ایران در اسکار گفتند 

انتخاب 1۰ فیلم معمولی برای حضور در اسکار

ش��هرام ناظری از انعکاس اخبار به شیوه شبکه های 
اجتماعی در رسانه ها  انتقاد کرد. این خواننده موسیقی 
سنتی در گفت وگو با ایسکانیوز گفت: به دلیل گسترده 
ش��دن ش��بکه های اجتماعی، امروز خبرها به راحتی، 
ظرف چند ساعت، در فضای مجازی منتشر می شوند. 
در چنین شرایطی گاه می بینیم که شبکه های اجتماعی 
اول خبری را منتش��ر می کنند و برخی رسانه ها، بدون 
آن که از صحت آن خبر مطمئن باش��ند، آن را منتشر 
می کنن��د.  او ادامه داد: متاس��فانه روند رس��انه ها هم 
مانند شبکه های اجتماعی شده است؛ درحالی که باید 
شبکه های اجتماعی، تحت تأثیر رس��انه های رسمی 
باشند اما متاسفانه رسانه های رسمی تحت تأثیر فضای 
شبکه های اجتماعی هستند.  ناظری با تأکید بر این که 

یکی از وظایف خبرگزاری ها، انتشار خبر صحیح برای 
مخاطبان است، گفت: رس��انه ها، باید پس از اطمینان 
از درس��تِی خبر، آن را منتش��ر کنند. منبع اصلی خبِر 
رسانه ها، باید در مرتبه اول، خوِد هنرمندان و پس از آن 
صفحات رسمی و حقیقی آنها باشد.  او ادامه داد: گاهی 
انتشار یک خبر نادرست موجب خسارت های روحی و 
مالی فراوانی به افراد می ش��ود و جبران این خسارت ها 
گاهی امکان پذیر نیست و گاهی به سختی امکان پذیر 
است.  این خواننده موس��یقی گفت: یکی از مهم ترین 
وظایف رسانه ها، حفظ شأن و شخصیت انسان هاست و 
رسانه ها حتما باید در انتشار خبرها، به این نکته توجه 
داشته باشند. زیرا انتشار بعضی از اخبار، آبروی افراد را 

به خطر می اندازد یا موقعیت آنها را خدشه دار می کند. 

ناظری: رسانه ها از شبکه های اجتماعی تأثیر می گیرند
حس��ین علیزاده به همراه گروه »هم آوای��ان« برای 
برگ��زاری کنس��رت از اصفهان ع��ازم ش��یراز بود که 
کارمندان خط هوایی ایران ایر با رفتاری ناشایست او و 
گروهش را از هواپیما پیاده می کنند.  ماجرا از این قرار 
اس��ت که بعد از عبور گروه از گیت ناگهان و به شکلی 
خارج از عرف، ماموران هواپیمایی به اعضای گروه اعالم 
می کنند که به دلیل داشتن ساز نمی توانند سوار هواپیما 
شوند و آنها را پیاده می کنند.  محمد معتمدی دراین باره 
گفته: ما را با بی احترامی پیاده کردند، چمدان ها را تخلیه 
و با یک رفتار ناشایست اجازه سفر را به ما ندادند. ما همه 
جور توهین دیده بودیم ولی این شیوه، منحصربه فرد 
بود. برخورد بسیار زننده بود که به اعتقاد من، توهین به 
شأن هنر و هنرمند نیز بود. وقتی سوال کردیم چرا این 

کار را می کنند گفتند ما مجبور نیستیم به شما جواب 
بدهیم. محمد معتمدی همچنین گفته، تا زمانی که 
زنده باشد با »ایران ایر« سفر نخواهد کرد.  این ماجرا باعث 
شد علیزاده و گروهش برای این که به موقع به کنسرت 
شیراز برسند، با ماشین عازم شیراز شوند.  پیروز ارجمند 
مدیرکل دفتر موس��یقی وزارت ارشاد هم درباره اتفاق 
رخ داده برای گروه موس��یقی »هم آوای��ان« در فرودگاه 
اصفهان گفت: در وهله اول به عنوان نماینده دولت در 
دفتر موسیقی از رفتار و برخورد نامناسب هواپیمایی 
ایران ایر با هنرمندان ارزش��مند موس��یقی کشورمان 
در گروه »هم آوایان« به ویژه استاد حسین علیزاده عذر 
می خواهم هرچند فکر می کنم این وظیفه مدیران ارشد 
ایران ایر و کارمندان آن پرواز است که عذرخواهی کنند. 

حسین علیزاده و گروهش را از هواپیما بیرون کردند

فیلم داستانی بلند »نوراستنیا« به کارگردانی 
امید توتونچی در بخش مسابقه اصلی و مسابقه 
فیلم های اول و دوم جشنواره هامبورگ آلمان به 

نمایش درمی آید.  

علی قوی ت��ن ب��ه زودی فیلمب��رداری فیلم 
س��ینمایی »آس��مان آبی م��ادرم« را ب��ه پایان 
می رساند تا در جشنواره فیلم کودک و نوجوان 

اصفهان حضور داشته باشد.  

فروشگاه کتاب انتشارات س��وره مهر واقع در 
میدان انقالب تهران با پشت سر گذاشتن آخرین 
مراحل طراحی و آماده س��ازی، مهیای چینش 
کتاب و بهره برداری نهایی ش��د. این فروش��گاه 
که با مساحت تقریبی 400 مترمربع و در جوار 
سینما بهمن واقع در ضلع شمالی میدان انقالب 
طراحی شده تمامی آثار منتشر شده با برند سوره 
مهر را در راسته کتابفروشی های میدان انقالب به 

عالقه مندان ارایه خواهد کرد.  
 

غالمعلی پورعطایی که چن��دی پیش دچار 
بیماری عفونت ریه و سنگ صفرا شد، همچنان 

در بیمارستان امام رضا )ع( بستری است.  

نمای��ش »آوا/ آدا« محصول کش��ور آمریکا در 
میان اس��تقبال تماش��اگران به صحنه رفت و 
گروه اجرایی آن، تماش��اگران ایرانی را بهترین 

تماشاگران خود توصیف کردند.  

آنگ لی که با فیلم اقتباسی »زندگی پی« موفق 
به کسب جایزه بهترین کارگردانی آکادمی اسکار 
2013 شد، اعالم کرد: قصد دارد فیلم جدیدش 
را براساس کتاب پرفروشی از »بن فاونتین« بسازد.  

مجموع��ه عکس ه��ای مجید س��عیدی از 
افغانس��تان با نام »زندگی در جنگ« که پیش از 
این چندین جایزه بین المللی را برده بود، به تازگی 
جایزه ویژه جشنواره فتوژورنالیسم ایتالیا را نیز از 

آن خود کرد.  

بهزاد شیشه گران پوستری را برای روز جهانی 
صلح طراحی کرد.  

قاس��م روبین از ترجمه »مکان های دوراس« 
نوش��ته مارگریت دوراس و مقاالت س��ینمایی 

»پاسکال بونیتزه« خبر داد.  

با تدبی��ر علی مرادخانی، مع��اون هنری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و پیگیری های حسین 
طاهری، مدیرکل هنرهای نمایشی، بخش دوم 
مطالبات هنرمندان تئاتر به میزان 500 میلیون 
تومان به حساب انجمن هنرهای نمایشی ایران 

واریز شد.  

جیمز فرانکو بازیگ��ر و کارگ��ردان، رماني از 
خالق »باشگاه مش��ت زني« را براي ساخت فیلم 

بعدی اش انتخاب کرده است.  

مونا واصف بازیگر سوری نقش هند جگرخوار 
در فیلم سینمایی »محمدرسول اهلل« همزمان با 
برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 

مقاومت به ایران می آید.  

 کتاب گزینه اشعار جواد مجابی از سوی نشر 
مروارید منتشر می شود، این کتاب این هفته روی 

پیشخوان کتاب فروشی ها خواهد بود.  

 ترجمه شعر مانند »کمدی الهی« توسط کاوه 
میرعباس��ی با تطبیق بر زبان های اسپانیایی، 
انگلیسی، فرانسوی و ایتالیایی به پایان رسیده و 

در انتظار مجوز چاپ به سر می برد.  

دی��روز پیکر علی اکب��ر زرین مه��ر در قطعه 
هنرمندان بهشت رضا در مشهد تشییع شد. این 
استاد مجسمه س��از و نقاش 27 شهریورماه، در 

53سالگی بر اثر بیماری درگذشت.  

س��فیر اس��پانیا به همراه نماینده فرهنگی 
این کش��ور در ششمین روز از جش��نواره تئاتر 
عروس��کی به تماش��ای نمایش »دس��ت های 

رقصان« نشستند.  

اخبار كوتاه

راب��رت داون��ی جونی��ور بازیگ��ر آمریکای��ی 
فیلم»انتقام جویان«،»جودی دنچ« ستاره پیشکسوت 
انگلیس��ی فیلم های هالی��وودی و »اما واتس��ون« 
هنرپیشه انگلیسی مجموعه فیلم های »هری پاتر« 
سه چهره ای هستند که در مراس��م بفتای 2014 
که در لس آنجلس برگزار می ش��ود، جایزه دریافت 
خواهن��د ک��رد.  داونی جونی��ور جایزه دس��تاورد 
سینمایی »اس��تنلی کوبریک« را که پیش از این به 
»دنیل دی-لوییس« و »جورج کلونی« اعطا شده،به 
خانه خواهد برد. ج��ودی دنچ به پاس فعالیت های 
بین المللی خود در عرصه سینما جایزه »آلبرت آر.  
بروکل��ی« را دریافت خواهد کرد.  واتس��ون دنیای 
»هری پاتر« هم جایزه بازیگر  سال بریتانیا را در مراسم 
»بفتا«ی لس آنجلس از آن خود می کند. این عنوان 
پیش از این به »هلنا بنهم کارت��ر« بازیگر معروف و 
همسر »تیم برتون« تعلق گرفته است. جایزه تقدیر از 
فعالیت های انسان دوستانه بفتا نیز به »مارک روفالو« 
ستاره »هالک« اعطا می ش��ود.  به گزارش دیجیتال 
اس��پای، فیلم های واجد ش��رایط ب��رای حضور در 
جوایز بفتا 2015 باید تا روز هجدهم دسامبر برای 
رأی دهندگان نمایش یابند و روز دوش��نبه پنجم 

ژانویه دور اول رأی گیری به پایان خواهد رسید. 

اس��امی دوازده فیلم ویدیویی بلند ایرانی که در 
بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان به نمایش درخواهد آمد، اعالم 
ش��د.  این فیلم ها عبارتنداز: اولین عکس من 
)کارگردان: می��الد جرم��وز و تهیه کننده: حمید 
محمدی/ محصول شبکه 2 سیما(، آسیاب مادری 
)کارگردان و تهیه کننده:  علی امانی(، بچه نش��و 
)کارگردان:  احم��د درویش علی پور و تهیه کننده: 
مری��م نیکان ل��و(، بچه های پ��رواز )کارگ��ردان و 
تهیه کنن��ده: مصطفی نظری زاده(، تبس��م گرگ 
 )کارگ��ردان: جواد علیزاده و تهیه کنن��ده: ابراهیم 
اصغری(، جش��ن تکلی��ف )کارگ��ردان: محمود 
معظمی و تهیه کنن��ده: داوود قچاق(، دکتر س��ه 
سوت )کارگردان: کاظم راست گفتار و تهیه کننده:  
عباس اکب��ری(، دیگه تنها نیس��تم )کارگردان و 
تهیه کننده: عباس رافعی(، رسم رفاقت )کارگردان: 
رهبر قنبری و تهیه کننده: اصغر پور هاجریان(، زمانی 
برای بیداری )کارگردان: سیدمحس��ن یوسفی و 
تهیه کننده: رقیه حس��ینی(، کف��ش )کارگردان: 
مرتضی آسمانی و تهیه کننده: آناهیتا کبیرکوه(، 
میهمان )کارگردان:  به��زاد رفیعی و تهیه کننده: 

جواد نوروز بیگی(. 

از روز چهارش��نبه 2۶ش��هریورماه چه��ار فیلم 
جدید به نام های آرایش غلیظ به کارگردانی حمید 
نعمت اله،  آتش بس 2 به کارگردانی تهمینه میالنی، 
خواب زده ها به کارگردانی فریدون جیرانی، خانوم به 
کارگردانی تینا پاکروان اکران خود را در سینما های 
سراسر کشور آغاز کردند و با استقبال خوبی مواجه 

شدند. 
روز چهارش��نبه 2۶ شهریور فروش فیلم آرایش 
غلیظ 15 میلیون تومان و روز پنجشنبه 27 شهریور 
35 میلیون تومان بود، در مجموع در طی 2 روز در 
20 سینما این فیلم به فروشی معادل 50 میلیون 

تومان رسیده است. 
روز چهارش��نبه همچنین ف��روش آتش بس 2 
مع��ادل 42 میلیون توم��ان و روز پنجش��نبه 27 
ش��هریور ۶۶ میلیون تومان بود، میزان فروش این 
فیلم در طی 2 روز در تهران و در 18 س��الن سینما 

108 میلیون تومان شده است. 
فیلم خان��وم به کارگردان��ی تینا پاک��روان روز 
چهارشنبه 2۶ شهریور به فروشی معادل 7 میلیون 
تومان و روز پنجشنبه 27 شهریور به فروشی معادل 
11 میلیون تومان رسید، این فیلم در 12 سینما به 

فروشی معادل 18 میلیون تومان رسیده است. 

رضا میرکریمی ک��ه اخیرا ب��رای نمایش فیلم 
»امروز« در جش��نواره تورنتو حضور داشت به ایسنا 
گفت:  به عنوان کس��ی که در فس��تیوال تورنتو از 
نزدیک شاهد واکنش تماشاگران خارجی به فیلم 
»قصه ها« ب��ودم، باید بگویم اطالق س��یاه نمایی به 
این فیلم بی انصافی است.  میرکریمی گفت: فیلم از 
طرف برخی نگاه های افراطی به محافظه کاری متهم 
شده، با مردم که صحبت می کردم ایده امیدوارانه 
گفت وگوی انتهای فیلم را دوست داشتند.  او گفت:  
اگر بخواهیم این طور سختگیرانه نگاه کنیم فیلم 
خوش س��اخت 99خانه، ساخته رامین بحرانی که 
در آمریکا ساخته شده را هم باید فیلمی سیاه نما در 
نقد نظام سرمایه ساالر حاکم آن کشور دانست که به 
داستان آوارگی مردم بی پناهی می پردازد که توان 
بازپرداخت وام های بانکی خود را ندارند و از کاشانه 
خود رانده می ش��وند؛ البته فیلم بحرانی را دوست 
داشتم و انتقاد اجتماعی و سیاسی آن را مترادف با 
سیاه نمایی نمی دانم.  این کارگردان درباره بازتاب 
نمایش فیلم »امروز« در تورنتو هم گفت: واکنش ها 
خیلی خوب بود و مذاکرات��ی هم دو پخش کننده 
آمریکایی و یک پخش فرانسوی درباره اکران فیلم 

داشتند. 

|  زهرا نجفی  |   روزنامهنگار|


