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»همیشــه قصه زندگی ام همین است. خطی سرخ 
فراتر از افق و ناشناخته های دور، جهانم را با تمام پاییزها و 

بهارها، انسان ها و ستاره ها، کوه ها و گندمزارها، 
دریاها و ماه ها، تقویم ها و سیب ها، زردها 

و بنفش ها، عشق ها و دل شکستن ها 
و بودن ها و نبودن ها به دو جنس 
زمینی و آسمانی تقسیممیکند، 
جغرافیایی فراتــر از تاریخ تفکر 
تکــراری این روزهــای بی مهر 

زمین. گویی دســتی از پشــت 
کهکشان ها، قلم و قلمویم را می برد، 

می رقصاند، شعر می کند، پرواز می دهد 
و می نِشــانََدش درســت همانجا که از پیش 

در کائنات رازآلود رقم خورده اســت، قصه همین است 
از کمترین تا بی نهایت اجزای هســتی یا آسمانی اند یا 
زمینی. و صد افسوس که با گاه شمار این روزها هر شب 
برگی از آســمانی ها می افتد و به زمینی ها می پیوندد. 
در اعماق نقاشی هایم پی فرشته ای می گردم، یک ماه 
گم شده از نژاد پاییز، آبرنگ و کودکی  ام که یقین کنم 
همیشه از جنس آسمانی هاســت و رویاهایم را برهم 

نمی زند. این قانون طبیعت اســت؛ باید پس از آن همه 
حسرت، شگفت انگیزترین معجزه های عاشقانه اتفاق 
بیافتــد ... و می افتد«. این ســطرها را مریم 
حیدرزاده برای نقاشــی هایش درنظر 
گرفته؛ مجموعه نقاشــی هایی که 
در نگارخانــه مژده به نشــانی 
ســعادت آباد، خیابــان عالمه 
شمالی، خیابان هجدهم شرقی، 

پالک ۲۷ قابل رویت است.
این نمایشگاه شامل ۳۰ تابلو 
است که با تکنیک اکرولیک روی 
بوم در یک ســال اخیر خلق شده اند و 
در قالب »پس از آن همه حسرت« به نمایش 
درمی آیند. حیدرزاده گفته: »سه ونیم ساله بودم که پس 
از یک عمل جراحی بینایی ام را از دست دادم و نقاشی 
هنری بود که همیشه عاشقش بودم و نمی توانستم به 
آن بپردازم. تا ۹ سال قبل که پس از آن همه حسرت با 
راهنمایی اســتادم آقای قاسمی زاده توانستم به سمت 
نقاشی بروم. رنگ ها و تصاویر در  هاله ای از ابهام در ذهنم 
وجود داشت و همین کمک کرد تا بتوانم نقاشی کنم. « 

فردا آخرین روز گالری مریم حیدرزاده است

پس از آن همه حسرت

رکورد رویایِی کتاب اوباما

کتــاب خاطــرات »میشــل اوباما« بــا عنوان 
»شایسته« ۳.۴ میلیون نسخه چاپی تنها در آمریکا 
و کانادا فروش داشته است. واشنگتن پست گزارش 
داد، انتشارات »رندم هاوس« ناشر کتاب »شایسته« 
نوشته »میشــل اوباما« اعالم کرد این کتاب تنها 
بیش از دو میلیون نسخه  در ۱۵روز نخست عرضه 
در آمریکا فروخته است. این کتاب که هم اکنون به 
چاپ ششم رســیده، عنوان پرفروش ترین کتاب 
)جلد سخت(  سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده 

است.
همچنین این کتاب خاطرات که درحال حاضر 
به ۳۱ زبان منتشــر شــده، در رتبه نخست بازار 
کتاب کشــورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
هلند، اسپانیا، دانمارک، نروژ و یونان نیز قرار گرفته 

است.
»میشل اوباما« که در تور معرفی خود در سراسر 
آمریکا به سر می برد، هفته آینده به اروپا می رود و در 
چندین شهر ازجمله برلین و پاریس به معرفی اثرش 
خواهد پرداخت. در یکی از این رویدادها »چیماماندا 
نگوزی آدیچی« نویسنده مطرح اهل کشور نیجریه 

نیز حضور خواهد داشت.
تور بزرگ »میشــل اوباما« برای معرفی کتابش 
در ۱۰ شــهر بزرگ آمریکا در رویدادهایی که همه 
بلیت هایش از قبل فروش رفته، ازجمله دالیل مهم 
استقبال فراوان از کتاب خاطرات »شایسته« عنوان 
شده است. هواداران بانوی سابق کاخ سفید حاضرند 
صدها و حتــی هزاران دالر برای دیــدن او هزینه 
کنند. یکی از صندلی های وی آی پی مراسم معرفی 
کتاب »میشل اوباما« در داالس بیش از ۱۰ هزار دالر 

فروخته شده است.
این کتاب خاطــرات در صدر فهرســت فروش 
اینترنتی ســایت های معروف آمازون و همچنین 
»بارنــز و نوبل« به عنــوان بزرگتریــن مجموعه 
فروشــگاه های زنجیره ای کتاب در آمریکا نیز قرار 

گرفته است.
این کتاب زندگینامه ای با موضوع زندگی اوباما از 
دوران بچگی در شیکاگو و با تمرکز بر رویدادهایی 
که او را مهیای تبدیل شدن به بانوی اول آمریکا کرد، 
تألیف شده است که در ادامه به داستان زندگی در 
کاخ سفید و مشکالتی که در آن دوران با آن مواجه 

بوده، می پردازد.
به باور کارشناسان، آن چه باعث فروش فوق العاده 
کتاب شد، شهرت بسزای نویسنده آن و کنجکاوی 
مردم برای دانستن جزییات زندگی او و همسرش 

باراک اوباما است.
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فردا، سالروز درگذشت زنده یاد منوچهر نوذری است که با روز پخش برنامه »صبح جمعه« مصادف 
شــده اســت. برای همین، این برنامه به صورت ویژه و به یاد آقای نوذری اجرا خواهد شد. یکی از 
بخش های ویژه ای که در نظر گرفته شده، بازسازی یکی از نمایش هایی است که مرحوم منوچهر 

نوذری در آن هنرنمایی کرده بود. نام زنده یاد نوذری با برنامه »صبح جمعه« گره خورده است.

»صبح جمعه« 
فردا را به یاد 
نوذری گوش 

کنید

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
از جمله داروی ضد  بدون نسخه 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
است  ممکن  که  می شوند 
رانندگی را با مشکل روبه رو کند.

پویاسعیدی
نویسنده و کارگردان تئاتر

گلدن تایم به تمام معنا مستقل و تجربی است، 
اما نه مســتقل به معنــای ارزان و نه تجربی به 
معنای آوانگارد. گلدن تایم فیلم ایده هاست. در 
دو ساحت ســاختی و متنی. دوازده اپیزود پالن 
سکانس در چهار فصل  سال با نور طبیعی، چالش 
ســاختی اش بوده و دوازده موقعیت دراماتیک 
پرابلماتیک، چالش متنی اش. روی کاغذ ایده ای 
جنون آسا و حاصل هیجان به  نظر می رسد، اما تنها 
با دیدن خود فیلم می توان نتیجه  عقالنی و به دور 

از ذوق زدگی اش را رصد کرد.
کاکاوند با تکیه بر ایده ای بلندپروازانه و گروهی 
پرانرژی، با تبدیل آماتوریسم به ابزار، یا به  قول 
آن سیاست مدار خوِب سابق، »تبدیل تهدید به 
فرصت«، فیلمی ساخته که در حاشیه  سینمای به 
 اصطالح حرفه ای و تحت سلطه  سرمایه های رانتی 
ما، قد علم می کند و سازوکار سرمایه ساالرش را 
به ریشخند می گیرد. گلدن تایم فیلمی است که 
پس از دیدنش می شــود فهمید اصال به سرمایه  
زیادی هم نیاز نداشته، چون از ریشه و بطن طوری 
طراحی شده که ویژه بودنش را از خودش بگیرد، نه 

زرق و برق های تکنولوژیک.
از طرفی تجربه های دهه نودی آمریکایی هایی 
مثل کریستوفر فرانک و الکساندر راکول و جیم 
جارموش را به ذهن می آورد، از طرف دیگر وام دار 
سینمای ابتدای هزاره  سوم آمریکای التین است 
و سینماگرانی مثل دمین زیفرون ]سوای فیلم 

آخرش »قصه های وحشی« که از نظر ساختی هم 
به گلدن تایم نزدیک است[ و کوارون و ایناریتو.

گلدن تایم وضع آدم هایی را به تصویر می کشد 
که هرکدام دیگــری را در وضعیتی نامتعارف و 
قرار می دهند؛ تصمیمی سرنوشت ساز  غریب 
و بی راه پیــش و پس. آدم هایی شــبیه ما اما 
در وضعیتی بســیار بحرانی. در این راه گاهی 
وضعیت هایی به کلی تــازه تعریف می کند، یا از 
وضعیت های تکراری، آشــنایی زدایی. به بیان 
دیگر گلدن تایم بیش از آن که اجتماعی باشد و 
انضمامی و به اصطالح محبوب مدیران سینمایی، 
»دغدغه منــد«، دغدغــه  درام دارد و قصه. 
قصه هایی که لزومی ندارد به زور حاوی پیام های 

اخالقی و تحلیلگرپســند باشند. گلدن تایم از 
دل داستان ها، فیلم ها و درام ها می آید، عوض 
این که بازنمایی ای باشد بسیار چرک تر و سیاه تر 
از آدم های اجتماع، این طور که این سال ها باب 

شده و نشان می دهد.
برمی گردیم به جملــه  اول: گلدن تایم فیلمی 
مستقل است، اما نه ارزان و فیلمی تجربی است، اما 
نه آوانگارد؛ گلدن تایم سبد رنگارنگی از یک عالمه 
قصه و شخصیت سرگرم کننده است که مثل هر 
قصه  خوب تعریف شده  دیگری می تواند از خودش 
فراتر رود و به زیست ما منگنه شود و در این راه 
بی یارِی گروِه بازیگراِن بسیار خوب و یک دستش، 

این دستاورد دور از دست به نظر می رسیده.

درباره فیلمی که فرصت دیدن آن را بر پرده سینما نباید از دست داد

گلدن تایم؛ سبِد رنگارنگی از یک عالمه قصه

ب
قا

آپاراتچی 
پرفروش ترین فیلم های هفته

مغزهایکوچکزنگزده
4۲۰,1۰۲,۰۰۰

کارگــردان: هومــن 
تهیه کننده:  ســیدی، 
ســعید ســعدی، ژانر:   اجتماعی، بازیگــران: نوید 
محمدزاده، فرید سجادی حسینی و فرهاد اصالنی با 

حضور نازنین بیاتی.
فروش »مغزهای کوچک زنگ زده« نسبت به هفته 
گذشته کاهش ۲۰۰میلیونی را تجربه کرده است اما با 
این حال رتبه نخست جدول را از دست نداد. این فیلم 

در کل نزدیک به ۱۲میلیارد فروش داشته است.

آستیگمات
417,۲74,۰۰۰

کارگردان: مجیدرضا 
مصطفوی، تهیه کننده: 
مجیدرضا مصطفوی، ژانر: اجتماعی، بازیگران: محسن 
کیایی، مهتاب نصیرپور،  هادی حجازی فر، حســین 
پاکدل، سیامک صفری، باران کوثری، نیکی کریمی، 

بهنوش بختیاری.
»آستیگمات« با فروِش ۴۱۷ میلیونی اش در این هفته 
در مرز یک میلیاردی شدن قرار گرفت. این فیلم حاال رتبه 

دوم جدول فروش را از »خانم یایا« گرفته است.

خانمیایا
۳۲۸,۲76,۰۰۰

عبدالرضا  کارگردان: 
تهیه کننده:  کاهانــی، 
حمید پنداشــته، ژانر:   اجتماعی، بازیگران: حمید 

فرخ نژاد، رضا عطاران، نیتایا چرسی و امین حیایی.
»خانم یایا« که بعــد از دو هفته صدرنشــینی در 
جدول فروش به رتبه دوم آمده بود، حاال باز هم سقوط 
کرده و به رتبه سوم آمده اســت. »خانم یایا« در کل 

۲,۷۲۳,۹۶۰,۰۰۰ فروش داشته است. 

الزانیا
۲7۲,۹۸۰,۰۰۰

کارگردان: حســین 
قناعت، تهیه کننــده: 
احمد احمــدی، ژانر:  کمــدی، بازیگــران: جواد 
رضویان، ارژنــگ امیرفضلی، بهنــوش بختیاری، 

نفیسه روشن، رضا ناجی، یوسف صیادی.
رتبه چهارم در جدول فروش انگار مال »الزانیا« 
اســت. این فیلم چند هفته ای می شــود که جای 
»پیشونی سفید ۲« را گرفته اســت. »الزانیا« بعد 
از ۱۰ هفته اکران ۳,۸۲۱,۷۴۸,۰۰۰ فروش داشته 

است.
ارقام ذکرشــده، فــروش هفتگیِ فیلم هــا و به 

»تومان« است.
یی
دو
جا

به
قطار شوهای استعدادیابی در تلویزیونجع

 شبکه های دو، سه، پنج و نسیم مسابقه های استعدادیابی تدارک دیده اند
برنامه های اســتعدادیابی جذاب اند. این شکل از برنامه سازی، درحال حاضر 
شگرد موثری برای جذب مخاطب محسوب می شود؛ چراکه آدم ها را به صورت 
مستقیم درگیر می کند و گاهی مخاطب، خود رسانه و تولیدکننده محتوا می شود. 
این شکل از برنامه ها در ایران دیرتر از دیگر کشــورها جا افتاد. خب این چیز 
عجیبی نیست و ما عادت کرده ایم که تلویزیون مان عقب تر از رسانه های دیگر 
باشد. صداوسیمای ما انگار منتظر است تا گروهی در رسانه یک کشور ایده پردازی 
کنند و ایده شان جواب بدهد و بعد بروند سراغ کپی کاری. همین کپی کاری ها هم 

البته با اقبال از طرف مردم مواجه شده است. »آقای گزارشگر« یکی از نخستین 
برنامه ها از این نوع استعدادیابی ها بود که  سال 93 از شبکه سه به نمایش درآمد 
و بعد از آن برنامه هایی مثل »ستاره 20« در شبکه نمایش، »شب کوک« در شبکه 
نسیم و استندآپ کمدی در برنامه »خندوانه« در شبکه نسیم پخش شد. حاال 
تلویزیون تصمیم دارد شوهای استعدادیابی را به تمام شبکه هایش تسری بدهد 
و از این طریق مخاطب ها را پای قاِب خود بنشاند. این روزها خبرهای زیادی از 

تدارک این نوع برنامه ها به گوش می رسد.

استعدادیابی علیخانی در شبکه سه
وقتی علی فروغی مدیر شبکه سه  به »حاال خورشید« آمد، 
یک خبر مهم داد کــه خیلی ها آن را مهمترین گفته فروغی 
دانستند:   بازگشت احسان علیخانی. فروغی 
گفت: »مجــری و تهیه کننــده برنامه ماه 
عسل در زمستان امســال در قالب برنامه 
اســتعدادیابی به روی آنتن شــبکه سه 
می رود. به نظر می رسد علیخانی که در 
برنامه های »صبــح آمد«، »ماه 
عسل« و »سه ستاره« تجربه 
موفقی را پشت سر گذاشته، 
باز هم در ساخت این برنامه 
که ویژه استعدادیابی است، 

موفق عمل کند.« 

فوتبالی ها در شبکه دو شناخته می شوند
شبکه دو هم نخستین برنامه استعدادیابی فوتبال برای کودکان و نوجواناِن ۸ 
تا ۱۸ساله را تحت عنوان مسابقه ای به نام »فوتبالی ها« برگزار می کند. کودکان 
و نوجوانان فوتبال دوسِت سراسر کشور که در رده سنی ۸ تا ۱۸ سال قرار دارند، 
با ارسال نام و نام خانوادگی خود به شماره ۳۰۰۰۰۲۰۲ می توانند در این مسابقه 
شرکت کنند. این مسابقه در دو سطح فردی و گروهی برگزار می شود. در رده 
فردی استعدادهای شرکت کنندگان در بخش هایی نظیر توانایی روپایی زدن، 
ســرعت حرکت با توپ، نقطه زنی در دروازه، پرتاب اوت، دروازه بانی و... مورد 
سنجش قرار می گیرد. همچنین در سطح گروهی نیز تیم هایی ۶-۵نفره در 
مسابقاتی شرکت می کنند که توانایی کار با توپ فوتبال و فعالیت گروهی شان 
مورد بررسی قرار می گیرد. فصل اول »فوتبالی ها« که قرار است در ایام دهه فجر 
روانه آنتن شود، به کشف استعدادهای کودکان و نوجوانانی اختصاص دارد که 

در مرحله اول از میان عالقه منداِن حضور در این مسابقه انتخاب شده اند.

فرصتی برای بازیگری در شبکه نسیم
نسیمی ها هم که تجربه قابل توجهی در این نوع برنامه ها دارند، عقب نمانده اند 
و »هنرپیشه« را تدارک دیده اند. این برنامه قرار است به  زودی روی آنتن شبکه 
نسیم برود و به شناسایی اســتعدادهای بازیگری بپردازد. افراد عالقه مند به 
حضور در این برنامه باید فایل های تصویری از خود را به آدرس اینترنتی برنامه 
بفرستند تا در آن شرکت داده شوند. در معرفی این برنامه در سایت هنرپیشه 
شو، نوشته شده: »این برنامه یک فرصت بی نظیره برای هرکسی که به بازیگری 
جدی فکر می کنه. توی این برنامه که از زمستون همین امسال از شبکه نسیم 
پخش میشه، استعدادهای بازیگری کشف میشن، توسط اساتید بنام بازیگری 
ایران آموزش می بینن، نگاه هنرمندانه بزرگان ســینما و تئاتر ایران نقدشون 
می کنه و با رأی مردم قدم به قدم به ستاره شــدن نزدیک تر میشن. پس اگه 
بازیگری هســتی که تا االن مجال دیده شدن نداشتی،  برنامه هنرپیشه جای 

توست«.

کشف های افخمی در شبکه پنج 
مدتی بود که خبر از حضور بهروز افخمی در شبکه های مختلف تلویزیون به گوش 

می رســید. او باالخره حرف زد و اعالم کرد که قید برنامه هفت را به دلیل 
حضور در یک برنامه استعدادیابی در شبکه پنج زده است. افخمی گفت: 
»پس از دریافت دو پیشــنهاد از شبکه های سه و پنج درنهایت به  دلیل 

عالقه خودم به برنامه شبکه پنج ترجیح دادم اجرای برنامه »هفت« 
را کنار بگذارم. مخاطب این برنامه عموم و به خصوص نوجوانان 
و جوانان خواهند بود و »استعدادیابی« نیز یکی از اهداف آن 
است. برنامه شبکه پنج برنامه ای سینمایی با فضایی کامال 
متفاوت درخصوص سینمای بین الملل و هنر و فرهنگ است 
و به  زودی وارد فاز تولید خواهد شد. طبق اعالم شبکه پنج 
اجرا و کارگردانی این برنامه با بهروز افخمی است و انتخاب 
تهیه کننده برنامه نیز در روزهــای آتی در گروه اجتماعی 

شبکه نهایی خواهد شد.«

گاه
ن


