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خبر
رویداد عصبانیت کارگردان فیلم عصبانى نیستم

در پى انتشار غیرقانونى یک نسخه قاچاق از فیلم سینمایى عصبانى نیستم! با آرم بازبینى ارشاد رضا درمیشیان 
تهیه کننده و کارگردان این فیلم، ضمن اعالم شکایت خود از انتشاردهندگان این نسخه قاچاق متنى را منتشر کرد. 
درمیشیان در این متن نوشته است: فیلم عصبانى نیستم! را با مجوز رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ساخته ام، با 
مجوز رسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآورده ام، با استناد پروانه نمایش وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى براى نمایش عمومى اش اقدام کرده ام و به سند حواله شوراى صنفى نمایش و ثبت در این شورا 
براى اکرانش با سینماها قرارداد بسته بودم اما....  من فیلم زیرزمینى نساخته ام که راضى به توزیع زیرزمینى آن باشم، 
آن هم نسخه بازبینى قبل از نهایى شدن فیلم که نسخه نهایى نیست! این اتفاقات ذره اى از انگیزه من را براى اکران 
عمومى و قانونى این فیلم در سینماهاى کشورم کم نمى کند. شکایتم 
از عوامل توزیع نسخه قاچاق عصبانى نیستم! را به ستاد صیانت از آثار 
سینمایى و ســمعى بصرى و مراجع قضائى تقدیم کرده ام و تأکید 
مى کنم که تمامى افراد، ســایت ها، کانال ها، صفحات اجتماعى، 
فروشگاه ها، گروه ها و... که این نسخه غیرقانونى را منتشر، تکثیر 
و آپلود کنند، تحت پیگرد قانونى قــرار خواهند گرفت و من 
همچنان منتظر نمایش عصبانى نیستم! در سینماها هستم. 
مسئوالن ســینمایى بارها وعده نمایش فیلم سینمایى 
عصبانى نیســتم! را داده بودند که ایــن وعده تاکنون

 محقق نشده است. 

شهروند| یکى از مهمترین و معتبرترین جوایــز ادبى دنیا نامزدهاى نهایى جایزه پنجاه هزار پوندى خود 
را شناخت. گاردین در این باره گزارش مى دهد که در شرایطى که نویسندگان بزرگى چون اسماعیل کاداره 
و... از راهیابى به فهرست نهایى بازماندند، رمان هایى از نروژ،  دانمارك، آرژانتین، فرانسه و رژیم صهیونیستى 
براى کسب جایزه ادبى بوکر در  ســال 2017 رقابت خواهند کرد. بر اساس این گزارش رمان هاى قطب نما 
از نویسنده و مترجم فرانسوى ماتیاس آنار، اســبى که در کافه قدم مى زند از دیوید گراسمن، نادیده به قلم 
روى جکوبســن، آینه، شانه، نشانه به نویسندگى دورث نورس، یهودا نوشــته آموس اوز و رویاى تَب نوشته 

سامانتا شوبلین 6 رمانى هستند که به عنوان نامزدهاى نهایى جایزه 
من بوکر بین المللى در  ســال 2017 شناخته شده اند. در این میان 

رمان هاى رویاى تَب و آینه، شانه، نشانه را نویسندگان زن و بقیه 
رمان ها را نویسندگان مرد به رشته تحریر درآورده اند. جایزه من 
بوکر بین المللى از  ســال 2005 تا 2015 به صورت دوساالنه 

برگزار مى شــد و به مجموعه آثار یک نویســنده که به زبان 
انگلیسى نوشته و یا ترجمه شــده باشند، تعلق مى گیرد. 
اما از  سال 2016 این جایزه به صورت ساالنه برپا مى شود 

و به یک کتاب که به زبان انگلیسى ترجمه شده باشد، 
تعلق مى گیرد. برنده نهایى این جایزه اواخر خرداد در 

مراسمى در لندن معرفى خواهد شد.

اعالم نامزدهاى جایزه بوکر

شهروند| جشــنواره جهانى فیلم فجر در شکل و 
شمایلى متفاوت با ســال هاى گذشته آغاز به کار کرد. 
در شــرایطى که بخش هاى مختلف پردیس چارسو 
به عنوان کاخ اصلى این جشــنواره با طرح پوسترهاى 
جشنواره و عینک بزرگ تیره اى که الهام فالحى ساخته 
و یادآور عینک  عباس کیارستمى بود، تزیین شده است، 
جشنواره با حضور رئیس سازمان سینمایى که با حضور 
در پردیس سینمایى چارسو و بازدید از غرفه بخش هاى 
مختلف حمایت خودش را از این رخداد علنى کرد، آغاز 
به کار کرد. محمدمهدى حیدریان در این میان تأکید 
کرد: جشــنواره جهانى وظیفه دارد دنیا را با فرهنگ و 
هنر و سینماى ما و ما را با توقع و انتظار و هنرمندان آنها 
بیشتر آشنا کند، همچنین بازارى را پیش بینى کرده ایم 
که همه چیز صرفا جشنواره اى نباشد و بازار را هم هدف 
قرار دهد. پس مجموعه اى که در جشنواره پیش بینى 
شده و در دوره هاى بعد تقویت و تکمیل مى شود، همه 
براى برآوردن این اهدافى است که از آنها نام بردم. رضا 
میرکریمى، دبیر جشنواره فجر نیز به ارایه جزییاتى در 
مورد نحوه برگزارى این رویداد ســینمایى پرداخت و 
اعالم کرد که امسال 350 نفر از 66 کشور براى حضور 
در جشنواره جهانى فیلم فجر به تهران خواهند آمد. در 
ادامه، این جشنواره که مراسم افتتاحیه ندارد، به صورت 

رسمى با نمایش فیلم معلم از کشور چک آغاز شد.
در مراسم کوتاهى که پیش از نمایش نخستین فیلم 
جشــنواره برگزار شد، ســیدرضا میرکریمى  در مورد 
مشکالت برگزارى جشــنواره جهانى گفت: براى یک 
جشنواره استاندارد  و خوب لوازمى نیاز است که در  سال 
گذشته سعى کردیم کارهایى را انجام دهیم تا این رویداد 
شخصیت هم ارز محافل خود داشته باشد و فیلم هاى 
خوبى را هم انتخاب کردیم. البته ما در زمینه برگزارى 
جشنواره با مشکالت سخت افزارى روبه رو هستیم، زیرا 
به نظر من براى برگزارى یک جشنواره باید کاخ آن 15 

سالن سینمایى با اندازه هاى مختلف داشته باشد.
رضا میرکریمى همچنین عنوان داشــت که درباره 
بودجه جشــنواره فیلم فجر وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمى باید شفاف توضیح بدهد. وى با تأکید بر این که 
وظیفه او نیست تا بودجه جشنواره را اعالم کند، گفت: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى جشنواره فیلم فجر 
در دو بخش ملى و جهانى یک ردیــف بودجه در نظر 

گرفته اســت که حدود 13 میلیارد تومان است. وزارت 
ارشاد شفاف اعالم کند که چه میزان از این بودجه صرف 
بخش ملى و چه میزان صرف بخش جهانى جشنواره 
فیلم فجر شده اســت و زمانى که این بودجه اعالم شد 
باید در نظر بگیریم که جشنواره جهانى فیلم فجر 350 

میهمان خارجى دارد.
میرکریمى افزود: ما پارسال نشان دادیم که جشنواره 
فقط فیلم نشان دادن نیست، بلکه یک آیین است که اگر 
آدابش اجرا شود و براى کسى که مى آید تشخص ایجاد 
شود، همراه این جشنواره خواهد بود. ما امسال مجبور 
شدیم سالن اضافه کنیم، چون میزان استقبال بیش از 
انتظار بود و غافلگیر شدیم. ضمن این که امسال تعداد 
همراهان فیلم ها خیلى زیاد اســت و بیش از 70 درصد 
فیلم هاى بخش مســابقه و حتى کوتاه با کارگردان و 
عواملش پخش مى شود. نشســت هاى علمى زیادى 
داریم که در دو دانشــکده و در چارسو برگزار مى شود. 
بزرگداشتى هم با حضور شخصیت هاى بین المللى براى 
عباس کیارستمى برگزار مى شود و در کنار اینها فیلمى 
که به سفارش جشنواره توسط عزیز ساعتى ساخته شده 
هم نمایش داده مى شود. این فیلم با توجه به این که ما 
پنج ســال اختالف تاریخى داریم بــا اولین فیلمى که 
لومیرها ساختند از مجموعه پالن هاى قدیمى سینما 

ساخته شده است. امســال خیلى از برنامه ریزى خود 
نسبت به سال قبل راضى هستیم و برنامه جشنواره به 
دلیل مفصل بودن به صورت کتابچه آماده شده که فعال 

زیر چاپ است.
رضــا میرکریمــى همچنیــن دربــاره انتقاد ها و 
تخریب هایى که در چند روز گذشــته علیه جشنواره 
جهانى فجر در برخى رسانه ها به وجود آمده است، گفت: 
استقبالى که از جشنواره جهانى فیلم فجر شده، براى ما 
غافلگیر کننده بوده است و ما به همین دلیل امسال دو 
سالن سینما فرهنگ و فلسطین  را اضافه کردیم که باز 
هم مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است. اما برخى از 
دوستان عالقه ندارند که نقاط مثبت جشنواره را ببینند 
و تنها مى خواهند به کمى و کاستى ها بپردازند. من با آنها 
کارى ندارم، آنها هرکارى که دلشــان مى خواهد انجام 
بدهند؛ به طور مثال پارسال و در زمانى که هنوز جشنواره 
شروع نشده بود، عکسى از پشــت سر من گرفتند و تا 
پایان جشنواره از آن عکس استفاده کردند و مى نوشتند 
میرکریمى و ســالن هاى خالى جشنواره جهانى فجر! 
اما من از ســایر رسانه ها مى خواهم که اگر مشکالتى را 
دیدند، انعکاس دهند تا در مورد برگزارى این جشنواره 

ما متوجه کمبودها بشویم.
سى وپنجمین دوره جشنواره بین المللى فیلم فجر 

درحالى راه خود را آغاز مى کند که عالوه بر بخش هاى 
رسمى هر جشنواره اى چون بخش مسابقه، سینماى 
آسیا، مسابقه مستند و کوتاه، جشنواره جشنواره ها و... 
بخش هاى پروپیمانى را در تقدیر و ستایش از سینما و 
سینماگران بزرگ سامان داده است. یکى از مهمترین 
این بخش ها نمایشــگاه عباس کیارســتمى در کاخ 
جشنواره است که به منظور تجلیل و یادبود این سینماگر 
جهانى برگزار شده است. این بخش که در طبقه هفتم 
پردیس ســینمایى چارسو برگزار مى شــود، میزبان 
تصاویرى در قالب عکس، پوســتر و کاریکاتور درباره 
عباس کیارستمى است. سیف اهللا صمدیان، مدیر بخش 
بزرگداشت کیارستمى و رویدادها و نمایش هاى ویژه 
جشنواره جهانى فیلم فجر اعالم کرد: طبقه هفتم کاخ 
جشنواره که  سال گذشته میزبان عکس هاى بازسازى 
شده فیلم گاو، ســاخته داریوش مهرجویى و مستند 
باد صبا، ساخته آلبر الموریس، فیلمساز فرانسوى بود، 
امسال با وسعت بیشترى تنها به ارایه تصاویرى در قالب 
عکس، پوســتر و کاریکاتور درباره عباس کیارستمى 
اختصاص دارد که به مناسبت بزرگداشت کیارستمى در 
سى وپنجمین جشنواره جهانى فیلم فجر برگزار مى شود.

صمدیان با بیان این که 68 اثر در بخش عکاسى، 30 اثر 
در بخش پوستر و 12 اثر در بخش کاریکاتور به نمایش 
درمى آید، گفت: عکس هایى که در این نمایشگاه عرضه 
مى شود محدوده زمانى کاملى از حضور و فعالیت هنرى 

عباس کیارستمى را شامل مى شود.
نمایشــگاه عکس فیلم ســینمایى ناخدا خوشید 
اتفاق دیگرى در این دوره از جشــنواره اســت که قرار 
است پیش از نمایش نسخه بازســازى شده این فیلم 
در سینما فلسطین با حضور ناصر تقوایى افتتاح شود. 
به گفته صمدیان از بین حدود 200 هزار فریم بازبینى 
شده فیلم تعداد 60 تصویر منتخب در قالب نمایشگاه 
عکس فیلم ناخدا خورشید در سینما فلسطین به نمایش 
گذاشته خواهد شد. این نمایشگاه با حضور ناصر تقوایى 
خالق این اثر و بازیگران فیلم امروز پیش از نمایش فیلم 
ناخدا خورشید در سینما فلســطین افتتاح مى شود. 
ناخدا خورشید که توسط فیلمخانه ملى ایران و استودیو 
روشنا بازسازى شده است، ســاعت 21 امروز با حضور 
کارگردان و دیگر عوامل این فیلم در سینما فلسطین

 به نمایش درمى آید.

جشنواره جهانى فیلم فجر آغاز به کار کرد

ضیافت باشکوه سینماى دنیا در تهران!

سومین نمایشگاه عکاســان سرشناس جهان 
در آمریکا کــه مجموعه عکســى از 100 عکاس 
برتر جهان را به نمایش گذاشــت، یک اثر از مجید 
ســعیدى، عکاس ایرانى، را در این رویداد هنرى 
100 روزه به نمایش گذاشته است. این نمایشگاه 
عکس که از 19 فروردین آغاز شده، به مدت 100 
روز به نمایش 100 اثر منتخب از عکاسان 41 کشور 

جهان می پردازد.

دانشگاه تگزاس آرشیو شخصى متعلق به پیتر 
اوتــول، بازیگر سرشــناس هالیوودى را 400 هزار 
دالر خرید. این آرشــیو شخصى شــامل نامه ها، 
دست نوشته هاى منتشر نشده و عکس هاى پیتر 
اوتول بازیگر سرشــناس هالیوودى است که از این 
پس در دانشگاه تگزاس در شهر آستین نگهدارى 

خواهد شد.

پس از حاشــیه هایى که بر سر توزیع قسمت 
پنجم ســریال عاشــقانه به وجود آمد، باالخره 
پنجمین قســمت از این مجموعه دو روز پیش 
در شــبکه نمایش خانگى توزیع شد. با انتشار 
قســمت پنجم عاشــقانه عوامل این مجموعه 
اعالم کردند که ششمین قســمت این سریال 
چهارشــنبه هفته آینــده در شــبکه نمایش 

خانگى توزیع شود.

 نامه در بازار کتاب

رمان عاشقانه نامه منتشر شــد. این رمان که 
گفته مى شود پرفروش ترین رمان عاشقانه  سال 
2015 در بازارهاى جهانى بوده، نوشته نویسنده 
شصت و یک ساله انگلیســى کاترین هیوز است. 
نامه را سودابه قیصرى که پیش از این رمان دختر 
گل الله نوشته مارگارت دیکنسون را به ترجمه او 
خوانده بودیم، به زبان فارسى ترجمه کرده است. 
نامه به عنوان نخستین رمان کاترین هیوز که دو 
 ســال پیش نامزد عنوان بهترین رمان  سال و نیز 
 EBOOK صاحب عنوان پرفروش ترین کتاب
شده داستان زندگى دو زن را روایت مى کند که در 
دهه هاى مختلفى به دنیا آمده اند، ولى سرنوشت 
آن دو را بــه هم پیوند مى دهد و نشــان مى دهد 
که چگونه تباهى و نابــودى یکى از آنها به رهایى 
دیگرى مى انجامد. نامه را نشر آموت در مجموعه 

رمان هاى خارجى خود به زیور طبع آراسته است.

چند خط خبر اتفاق

شهروند| اسامى فیلم هاى بخش مستقل دو هفته 
کارگردانان کن اعالم شــد. درحالى که یک هفته از 
اعالم فهرســت نهایى فیلم هاى بخش هاى اصلى 
جشــنواره کن مى گذشت، جشــنواره کن با اعالم 
فیلم هاى این بخش این فســتیوال بزرگ را یک بار 

دیگر بدل به تیتر اخبار خبرگزارى ها کرد.
ورایتى در این میان گزارش مى دهد که جدیدترین 
فیلم ژولیت بینوش و ژرارد دوپاردیو با عنوان خورشید 
زیباى درون ســاخته کلر دنى، فیلمساز سرشناس 
فرانســوى به عنوان فیلم افتتاحیه این بخش روى 
پرده خواهد رفت. دنى جدیدترین درام ســینمایى 
کارنامه اش را با اقتباس از ســخن عاشق اثر معروف 
روالن بارت، منتقد ادبى و فیلسوف فرانسوى مقابل 
دوربین برده اســت. از فیلم هاى پر سروصداى این 

بخش باید بــه پروژه فلوریــدا، جدیدترین 
ساخته شان بیکر، نویسنده و کارگردان 

فیلم تحسین شده نارنگى اشاره کرد 
که بــا محوریت یک دختر 6ســاله 
پیش افتاده و باهوش کــه به همراه 
جمعى از دوستان صمیمى اش راهى 

تعطیالت تابســتانى و ماجراجویى هاى 
کودکى مى شــود، یکى از آثار مهم امسال را به 

فستیوال ارایه کرده است. ویلم دافو در این فیلم بازى 
کرده است. عالوه  بر کلر دنى، دو فیلمساز کهنه کار 
فرانسوى دیگر نیز در این بخش حضور دارند: برونو 

دومو با فیلم موزیکال ژانت، کودکى ژاندارك 
و فیلیپ گرل با عاشق روز. فیلم دومو 
روند دگرگونى ژانــدارك از دخترى 
روســتایى به جنگجویى مقدس را 
به تصویر مى کشد. فیلمساز 59ساله 
فرانسوى  سال گذشته با فیلم خلیج 
اسلک در جشــنواره کن حضور داشت 
که در بخش مســابقه اصلى روى پرده رفت. 
عاشــق روز هم ماجراى زنى جــوان را در دهه دوم 
زندگى اش دنبال مى کند که بعد از جدایى از نامزدش 
به خانه پدرش بازمى گردد و متوجه مى شود پدرش 

با زنى هم سن و ســال خودش وارد رابطه شده است. 
گرل دو سال پیش نیز با فیلم در سایه زنان بخش دو 
هفته کارگردانان را افتتاح کرده بود. مزاحم، ساخته 
لئوناردو دى کوستانزو، دفاع از اژدها نخستین فیلم 
بلند ناتالى سانتا و دل هاى خالص به کارگردانى روبرتو 
دى پائولیس نیز نمایندگان سینماى جنوب اروپا در 
این بخش هستند. همچنین فیلم جنگل جدیدترین 
ســاخته شــاروناس بارتاس، کارگردان کهنه کار 
لیتوانیایى و من ساحره نیستم به کارگردانى رونگانو 
نیونى، فیلمساز انگلیسى ژانر وحشت در بخش دو 
هفته کارگردانان روى پرده مى روند. در کل باید گفت 
که دو هفته کارگردانان که همه ساله از بخش هاى 
کنجکاوى برانگیز کن به شــمار آمده، امسال نیز پر 

است از فیلم هاى مهم از فیلمسازان مهم.

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۰۰- ۱۷/۳۰

حجت اهللا ایوبى:
کتاب خاطراتم

 امکان چاپ ندارد!
شهروند| حجت اهللا ایوبى درسینماى 
ایران دوران پرجنجالى را پشــت سر 
گذاشت. حاال این مدیر سینمایى خبر از 
نگارش مجموعه خاطراتش از آن دوران 
مى دهد. ایوبى دراین میان، ضمن اعالم 
خاطرات  مکتوب کــردن  روند  این که 
و تجربه هایــش از دوران مدیریت در 
سازمان ســینمایى را دنبال مى کند، 
عنوان کرد که بعید است این کتاب مجوز 
چاپ بگیرد! حجــت اهللا ایوبى رئیس 
سابق سازمان ســینمایى در این باره 
گفت: تا امروز نزدیــک به 150 صفحه 
ازخاطرات خود در زمان فعالیت درحوزه 
ریاست سازمان سینمایى را نوشته ام. 
البته درهمان روزهــا و در بین جنگ و 
گریزهاى سینما، درباره خاطرات خود 
مى نوشــتم، اما این روزها براى نگارش 
آن جدى تر وارد عمل شده ام. وى ادامه 
داد: درحال جمع آورى یکسرى مدارك 
و مصاحبه ها که درطــول فعالیتم، در 
رسانه ها منتشر شد، هستم تا همه موارد 
را به خاطر داشته باشــم و درباره آنها 
بنویسم. رئیس سابق سازمان سینمایى 
توضیح داد: خاطرات من از سینما بسیار 
شیرین است، اما فکر نمى کنم بتوان آن 
را منتشر کرد و فکر مى کنم از آن جمله 
کتاب هایى شود که نتوان آن را به چاپ 
رساند اما دلم مى خواهد که همه بتوانند 
این کتاب را بخواننــد.  وى که یکى از 
داوران سى وپنجمین جشنواره جهانى 
فیلم فجر اســت، دربخش دیگرى از 
سخنانش گفت: درحال حاضر یک اتاقک 
کوچک در دانشگاه تهران دارم و فضاى 
پر از آرامشى را تجربه مى کنم. دعا کنید 
دیگر از آنجا بیرون نیایم. البته ما سرباز 
کوچک فرهنگ و هنر مملکت هستیم...

شهرام مکرى
 از آخرین فیلمش مى گوید

«هجوم»
دچار سوءتفاهم شده است

شــهروند| به نظر مى رســید بعد از 
موفقیت هاى فیلم ماهى و گربه، شهرام 
مکرى در سینماى ایران روزهاى راحتى 
پیش رو داشته باشد، اما وقتى شنیدیم 
که بعد از انتخاب نشــدن در بخش ملى 
جشنواره فجر، در بخش بین المللى این 
رخداد ســینمایى نیز جدیدترین فیلم 
نتوانسته وارد جشنواره  شهرام مکرى 
شود، فهمیدیم این قصه سر دراز دارد. 
مکرى به تازگى درباره حاشیه هایى که 
براى فیلم هجوم به وجود آمده مى گوید: 
پروانه  براى فیلم  نتوانســته ایم  هنوز 
نمایش بگیریم. امیــدوارم که بتوانیم 
سوءتفاهم ها را برطرف کنیم. فضایى که 
اطراف فیلم شــکل گرفته است، باعث 
ایجاد سوءتفاهم هایى شده که به نظرم 
قابل برطرف شدن اســت. او همچنین 
درباره مقایسه «هجوم» با «ماهى و گربه» 
مى گوید: فیلم هجوم نسبت به ماهى و 
گربه براى تماشاچى جذاب تر است، چون 
این فیلم کمى قصه گوتر و داراى کاراکتر 
اصلى و قهرمان است با داستانى پرفراز و 
نشیب تر، اما درنهایت فیلم به لحاظ محتوا 
و ساختار شبیه به همان چیزى است که 
در ذهن من وجود دارد. اگر تماشــاچى 
براى تماشاى فیلم به سالن بیاید، ناراضى 
بیرون نخواهد رفت. کارگردان «هجوم» 
همچنین ابراز امیدوارى مى کند فیلم را 
پاییز اکران کنند. او درباره حضور جهانى 
فیلمش نیز این گونــه توضیح مى دهد: 
پخش کننده بین المللــى فیلم، محمد 
اطبایى است و ما چون براى اکران داخلى 
فیلم عجله داریم، نمى توانیم اکران آن را 
مانند فیلم ماهى و گربه به تعویق بیندازیم 
بنابراین فیلم را به فســتیوال هایى که 
در همین چند ماهه اخیر باشــند، ارایه 

خواهیم داد.

  

کاتکات

  امیر قلعه نوعى با انتشار عکس دونفره شان با جعفر پناهى او را افتخار جوایز سینمایى نامید.  بهمن فرمان آرا کارگاهش را در بخش دارالفنون جشنواره بین المللى فجر برگزار کرد.  در آیین اختتامیه سومین جشنواره ملى فیلم «سما» از رامبد جوان هنرمند سینما و تلویزیون تجلیل شد.
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دو هفته کارگردانان جشنواره کن فیلم هایش را شناخت
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