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جهان
قول جیمز کامرون

جیمز کامرون سازنده مجموعه «آواتار» به مخاطبانش قول داد در ساخت
ادامههای این فیلم نوآوری و ابتکار را فراموش نکند و به تکرار خودش نپردازد.
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر ،او در حالی که در مراسمی شرکت کرده
بود که باید در آن عضویت افتخاری در جامعه مهندسان سینمایی و تلویزیونی را
میپذیرفت ،با مخاطبانش نیز صحبت کرد و درباره ادامههایی که بر «آواتار» میسازد،
حرف زد«.آواتار» موفقترین فیلم تاریخ سینما است و کامرون که سازنده آن فیلم
و ادامههای آن است گفت هم از نظر ابزاری و هم از نظر کادربندی ،با کیفیت باالتر
در این پروژه ظاهر خواهد شد .او با صحبت درباره مسایل فنی گفت هنوز به بهبود
شیوه سه بعدی فکر میکند و تالش دارد تا از پروژکتورهای روشنتر استفاده کند و فکر
میکند در نهایت بدون عینک بتوان به تماشای این فیلمها نشست .وی گفت همه
تالشش را میکند تا به این جا برسد.

رامتین خداپناهی مجری برنامه «به سالمت» شد.برنامه «به سالمت» به کارگردانی احمد
بیدمشکیوتهیهکنندگیافشیننیکسرشتبرایشبکهسالمتتولیدمیشود.نکتهجالب
این برنامه این است که رامتین خداپناهی؛ بازیگر تلویزیون نیز بهعنوان مجری در آن فعالیت
دارد.خداپناهی درباره جزییات حضور جدیدش در تلویزیون و در ردای مجری به «صبا» گفت:
در حالحاضربرنامهایبهنام«بهسالمت»رابرایشبکهسالمتضبطمیکنیم«.بهسالمت»
یک میزگرد آسیبشناسی اجتماعی است که باحضور نود مهمان در هشتاد قسمت تولید
میشود .من در این برنامه مجری هستم و دوست داشتم یکبار این کار را تجربه کنم به این
دلیل که خیلی از بازیگران این کار را میکنند و من هم دوست داشتم این کار تجربه کنم .من
پیش از این با تهیهکننده و کارگردان این برنامه آشنایی داشتم و از این طریق به برنامه آمدم.
خداپناهی با بیان محتوای اصلی این برنامه توضیح داد :محتوایی اصلی برنامه آسیبشناسی
اجتماعیاز جملهاعتیاد،مد(لباس)،جامعهشناسی،بیماریهایروحیوهرآنچهبهسالمت
روح و جسم کمک میکند .پروفسور فرهنگی و دکتر غفاری ،فردوس ،بدیعی و افشار نادری از
جمله کارشناساناینبرنامههستند.

مــیـــزخـبـــــــــــــــــر

گ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارش خبری

نامهام به سردار سلیمانی محرمانه بود
گروه هنری//
ابراهیم حاتمیکیا تا کید کرد سفر اخیرش به سوریه شخصی بوده و
برای فیلمسازی به این کشور نرفته بود.

به گزارش مهر ،ابراهیم حاتمی کیا کارگردان سینما در جمع
خبرنگاران درباره ساخت فیلم جدیدش گفت :قرار نیست
فیلم جدیدم را در سوریه بسازم و سفرم به سوریه شخصی بود.
وی تا کید کرد تا هنگامی که فیلمنامه را کامل ننویسد و آماده
ساخت نباشد امکان ندارد که بگوید قرار است فیلمی بسازد.
کارگردان «بادیگارد» افزود :سردار سلیمانی پیشنهادی برای
ساخت فیلم بر اساس کتاب «آن  ۲۳نفر» را داد اما من در نامه
پاسخ او را دادم و او دالیل این امر را از من پذیرفت .آن نامه
محرمانه بود و کسی که اقدام به انتشار آن کرد در واقع بی
اخالقی کرد.وی با اشاره به سفرش به سوریه گفت :از مدتها
پیش باید به این سفر می رفتم اما هر دفعه که می گفتم کسی
من را نمی برد در واقع من برای رفتن به این سفر حتی دیر کرده

بودم اما این بار قرعه به نام من افتاد و به سوریه رفتم.
کارگردان «روبان قرمز» افزود :ما سعی کردیم قبل از نوشتن
فیلمنامه برای هر تصویر از فیلم با متخصصان آن بخش مشورت
کنیم بر همین اساس با آقای سهیل دانش اشرافی به صحبت
نشستیم .به هر حال سینمای ا کشن ما دقیقتر ،مهندسیتر
و ماندگارتر از قبل شده است و چه بخواهیم چه نخواهیم باید
در این مسیر پیش برویم.وی با اشاره به اینکه سینمای ما تا
حدی فقر زده شده و اقتصادش مسئله دار است ،گفت :گفتن
این موضوعات می تواند دلخورکننده باشد اما به هر حال برای
سینمای ما اتفاق افتاده و باید روی آن کار کنیم .هر کسی نمی
تواند این کتاب را بخرد اما این کتاب برای دانشجوها مرجع
است .ادعا نمی کنم که حاتمی کیا آغازگر این کتاب است اما به
هر حال سینمای ما تالش کرد که متخصصان خارج از کشور را
وارد ایران کند .برای مثال از خارج فیلمبردار ،گریمور و  ...آوردیم
ولی این کتاب و هر آنچه که در آن است برای خودمان است.

برپایی نوزدهمین جشنواره
قصهگویی بین المللی

گروه هنری//
یک هنرمند پیشکسوت از وزیر آینده فرهنگ خواست که حمایت
خود را از هنرمندان بیشتر کند و به فکر آسایش فکری آنها باشد.

رضا بانگیز در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تغییر و تحوالت
بهوجود آمده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اظهار کرد :در
تمام کشورهای پیشرفته دنیا به هنرمندان بها میدهند و به
وجودشان افتخار میکنند .هنرمندان در این کشورها همیشه
حمایت میشوند ،در حالی که در ایران این حمایت خیلی کم
است .اینها را برای آیندگانی میگویم که قرار است در خط هنر
باشند ،وگرنه از من که سن و سالی گذشته است .هنرمندان
هر کشوری با بقی ه تفاوت میکنند ،چون زیبایی هر کشوری
به وجود آنها بستگی دارد.او ادامه داد :توقع ما این است که
گاهی تعدادی از هنرمندان را به کشورهای هنری دنیا بفرستند
تا آنها با ایدههایی جدید برگردند و روی آثار ایرانی خود با
اطالعات بیشتری کار کنند .ا گر این اتفاق بیفتد ،هنرمندان
احساس میکنند که به آنها بها داده میشود.این هنرمند
همچنین بیان کرد :همهی ما در تمام این سالها بهخاطر عشق
و عالقهای که به هنر داشتهایم ،کار کردهایم .زمانی موسیقی را

منع کردند ،اما کسانی بودند که تارشان را در دست گرفتند و
ن خانهشان به هنرشان پرداختند ،چون هنر یک
در زیرزمی 
هدیه الهی است.بانگیز افزود :ما توقع یک حقوق چند میلیونی
را نداریم .هنرمند دنبال پول نیست ،بلکه میخواهد آسایش
فکری داشته باشد .هنر یک چیز دستوری نیست ،بلکه از دل
برمیآید .وزارت ارشاد هم باید در زمینهی رویدادهای هنری
بهعنوان مشوق و خریدار آثار هنری حضور داشته باشد.
رضا بانگیز متولد سال  ۱۳۱۶در شهر تهران ،فار غالتحصیل
هنرستان هنرهای زیبای پسران و دارای مدرک درجه  ۱هنری
معادل دکتری است .اخذ بورس مطالعات هنری انگلیس،
فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی در کارنامه فعالیت این هنرمند
دیده میشود .شرکت در نمایشگاههای بینالمللی توکیو،
بلژیک ،پاریس ،عربستان ،ارمنستان ،زا گرب ،آمریکا ،استانبول
و فرانسه ،شرکت در بیینالهای تهران و آسیا ،انجام کارهای
سفالی در موزه پورت اسموت ویرجینیا آمریکا ،تدریس هنرهای
تجسمی به مدت پنج دهه و تدریس دانشگاه آزاد هنر و معماری،
دانشگاه الزهرا (س) ،دانشگاه میراث فرهنگی به مدت یک دوره
و دیگر دانشگاهها ،برخی فعالیتهای او هستند.

رضا کیانیان به دبیرکل سازمان ملل متحد چه نوشت ؟
گروه هنری//
رضا کیانیان درنامهای به دبیر کل سازمان ملل متحد ،خواستار
حمایت از محیط زیست ایران بویژه دریاچههای ارومیه و هامون
شد.به گزارش ایسنا ،این بازیگر سینما ،تئاتر که مدتی بود با

حمایت از کمپین «من دریاچ ه ارومیه هستم» برای جمع آوری
امضاهای مردمی تالش میکرد 10 ،آبان ماه با حضور در نمایندگی
سازمان ملل متحد در تهران ،لوح فشردهای حاوی امضاها
و نامهای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد را به این نهاد
بینالمللی ارائه کرد.
در متن نامهی رضا کیانیان به بان کیمون آمده است:
«جناب آقای بان کی مون
دبیرکل سازمان ملل متحد؛
خشکسالیهای دورهای ،ناآ گاهی عمومی ،عدم هماهنگی
کشورهای منطقه و سیاستگذاریهای غلط ،باعث شدهاند

تا بخشهای بزرگ و وسیعی از منطقه و بخصوص ایران دچار
بیآبی شوند.سدسازیهای بیرویه ،احداث صنایع سنگین
نامتناسب با محیط و کشاورزی بیبرنامه و ناهمخوان با
شرایط زیستی و همچنین در این اواخر ،پروژههای انتقال
ی است که انسانها بر طبیعت تحمیل کردهاند
آب ،از مشکالت 
و باعث تشدید بی آبی شدهاند.ا کنون بیشتر دریاچهها،
تاالبها و رودخانههای ایران خشک شدهاند و یا به سرعت به
خشکی نزدیک میشوند!و در صدر این فجایع زیستمحیطی
دریاچههای ارومیه و هامون قرار دارند.ما امضا کنندگان این
درخواست به پشتوانهی نزدیک به یک میلیون و هفتصدهزار
امضا از شما میخواهیم به عنوان یک وظیف ه جهانی ،با کمکها
و نظارتهای علمی ،تکنیکی و مالی در رفع بیآبی ،به کشورمان
ایران کمک کنید.با احترام؛ حامی کمپین «من_دریاچه_
ارومیه_» هستم.

مرحله استانی نوزدهمین جشنواره قصهگویی بین
المللی  15آبان در بندرعباس برگزار می شود .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان،ناهید پذیرایی کارشناس
فرهنگی و رابط قصهگویی استان گفت :این جشنواره
با حضور  24برگزیده مرحله استانی برگزار می شود.
وی افزود :ازمیان قصههای ارسالی به مرا کز 79 ،قصه
انتخاب وبه دبیرخانه استانی فرستاده شد و مورد
داوری قرار گرفتند.پذیرایی گفت  :از این تعداد  24قصه
در بخش های مختلف شامل  14 ،قصه گوی کانونی
و دربخش ویژه «  2پدربزرگ و مادربزرگ  3 ،نوجوان
و  1نفر فرا گیر و همچنین  4نفر به صورت آزاد انتخاب
شدند.این جشنواره  8صبح  15آبان در سالن مجتمع
فرهنگی هنری آفرینش بندرعباس  ،آغاز می شود.

یک ماه است
در «شهرزاد »۲
مشغول به کارم

ماجراهای عجیب پدربزرگ آلبالو گیالسی

گروه هنری//

توقع حقوق چند میلیونی نداریم

مصطفی زمانی بازیگر سریال «شهرزاد  »۲بیان کرد که حدود یک
ماه است که در این مجموعه مشغول به کار است.مصطفی زمانی

بازیگر سریال «شهرزاد  »۲در گفتگو با مهر درباره این مجموعه و
جذابیت آن برای مخاطبانی که یک فصل از آن را دنبال کرده اند،
گفت :ذائقه مردم می تواند در طول دوره های زمان تغییر کند و
معموال کارهایی که پیش از این یک فصل از آنها تولید شده اند
فصل دوم مورد اختالف سلیقه هایی واقع می شود.وی ادامه
داد :با این حال ما وظیفه خود را انجام می دهیم و فکر خود را
درگیر این مساله نمی کنیم و من اطمینان دارم که حسن فتحی
به عنوان کارگردان این مجموعه کارش را بلد است و مسلما

این اثر به لحاظ کاری بسیار قوی تر است.بازیگر نقش فرهاد
در سریال «شهرزاد» اظهار کرد :زمانیکه ما فصل یک را کار می
کردیم ،نمی دانستیم چقدر مورد استقبال قرار می گیرد و ا کنون
هم به دلیل مقایسه هایی که پیش می آید نمی توان نظر قطعی
داد .با این حال روحیه ما بیشتر و باالتر از «شهرزاد  »۱است.وی
درباره حضورش در این سریال که مدتی است تصویربرداری آن
آغاز شده است ،گفت :کار ما حدود یک ماه است که شروع شده
و من در این یک ماه سر کار بوده ام ،حدودا روزی  ۱۲ساعت کار
می کنیم و چند روز پیش هم در پارک ارم تصویربرداری داشتیم.
این بازیگر درباره داستان فصل دوم «شهرزاد» توضیح داد:
داستان از قسمت  ۲۹به بعد اتفاق می افتد ولی نمی توان در

این باره نکته ای را بیان کرد چرا که آقای فتحی از ما خواسته اند
هیچ توضیحی در این باره ندهیم .ممکن است حتی توضیحی
که سربسته است به مخاطب کدی بدهد که نباید داده شود
و حساسیت های آقای فتحی به عنوان کارگردان کامال به حق
است.زمانی در پایان درباره ایفای نقش فرهاد بعد از مدت زمانی
طوالنی عنوان کرد :وقتی نقشی را به مدت طوالنی بازی می
کنید ا گر بین ایفای دوباره آن فاصله بیفتد باز هم مشکلی بوجود
نمی آورد .من در این سری اولین دیالوگ را که گفتم روحیات
و ویژگی های فرهاد خودش آمد چون در ناخودآ گاه من حضور
داشت و فقط الزم بود سعی کنم تمرکز داشته باشم و او را دوباره
پیدا کنم و این کار سختی برای من نبود.

«شب قیصر» در بندرعباس برگزار شد؛

قیصر دریافته بود که صلحخواهی با عدالت و حفظ کرامت انسانی پیوند دارد
گروه هنری//
با حضور شاعران و اهالی هنر هرمزگان شنبهشب( 10آبان) مراسم
بزرگداشتی برای شاعر نام آوازه معاصر «قیصر امین پور» با عنوان
«شب قیصر» در محل دانشگاه آزاد بندرعباس برگزار شد.

به گزارش ایسنا ،این مراسم باهمت کانون تدبیر جوان و معاونت
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی بندرعباس برگزار شد.
در این مراسم شاعران نامآشنای کشور ،ساعد باقری ،فاطمه
ساالروند و عظیم زار ع حضور داشتند که هرکدام به سخنرانی
راجع به ابعاد شخصیتی و اشعار قیصر امین پور پرداختند.
در ابتدای برنامه شاعران هرمزگانی نظیر جواد ضمیری ،مژده
عباسی ،سارا سلماسی ،میالد عبادیان ،زهرا عوض پور ،سمیه
جاللی ،حسین برومند اقدام به شعرخوانی کردند که با استقبال
حاضرین روبهرو شد.سپس فاطمه ساالروند بابیان اینکه همواره
یاد قیصر امینی پور در اذهان زنده خواهد ماند ،تصریح کرد :به
اهالی فرهنگ و هنر هرمزگان که اینچنین یاد و خاطره هنرمند
فقیدشان را زنده نگاه میدارند.
این شاعر برجسته کشور سپس دو شعر سپید و غزل را تقدیم به
زندهیاد امینی پور کرد.در ادامه عظیم زار ع عالوه بر سراییدن
یک شعر طنز ،یک شعر سپید و یک چهارباره ،بابیان اینکه
در برنامهای حضور دارم که برای بزرگداشت انسان فاخر و
برجستهای برگزارشده است و این موضوع مایه مباهات بنده
است ،اظهار کرد :در این جمع شاعرانی را میبینم که این روزها
تنها از طریق فضای مجازی با یکدیگر در تماس بودهایم و از اینکه
پس از سالها بار دیگر چهره به چهره با یکدیگر همکالم شدیم،
باعث خوشحالی و افتخارم است.

همچنین پیشکسوت شعر ایران بابیان اینکه با ابراز خوشحالی
از برگزاری این بزرگداشت ادبی ،تصریح کرد :در اینچنین
مراسمهایی باید عالوه بر برنامه عاطفی و فراغ نامهای ،در
خصوص قیصر و اشعارش صحبت شود.ساعد باقری با بررسی
اشعار اجتماعی نیما و قیصر امینپور و بابیان اینکه بعد از کودتای
 28مرداد ،در حوزه ادبیات معاصر گردش چرخه امید و ناامیدی
کارساز است،گفت :در شعرهای معاصر شاعران ایران،گردش امید
و ناامیدی محرز است ،اما سماجت امید کارساز میشود.وی
اظهار کرد :امید دوم که امید مجرب است ،دوباره امید نخست
میشود و این چرخه هیچگاه متوقف نمیشود ،یعنی در این
چرخه دو بار امید را میتوان دید.این شاعر و ترانهسرا با اشاره به
اینکه با توجه به این چرخه میتوان چهار شعر نیما و چهار شعر
قیصر امین پور را باهم مقایسه کرد ،خاطرنشان کرد :اشعار نیما
چون پادشاه فتح،آقا توکا و اشعاری چون میراث باستانی و نوبت
از قیصر امین پور را میتوان در این نوع اشعار دید.باقری ادامه
داد :در این اشعار یاس مطلق وجود دارد ولی درنهایت سوسوی
امید را نیز میتوان مالحظه کرد.
وی با تأ کید بر لزوم بررسی فنی آثار امین پور درباره جهانبینی
قیصر امین پور گفت :با تأمل در شعر قیصر میتوان بهراحتی
دریافت که قیصر شاعر آرمانهاست و آرمان او صلح  ،آزادی ،
عدالت و کرامت انسانی است و البته همه این آرمانها در پرتو
معرفت الهی مطر حشده است.در ادامه باقری بخش هایی از
اشعار قیصر در دوران مختلف زندگیاش را قرائت کرد و تصریح
کرد :قیصر یکی از برجستهترین شاعرانی است که برای دفاع
مقدس شعر گفته است اما ذات جنگ را بهشدت نکوهش

میکند .قیصر دریافته بود که صلحخواهی با عدالت و حفظ
کرامت انسانی پیوند دارد و بدون آن این آرمان امکانپذیر
نیست.
قطعا
قیصر
افزود:
ایران
اسالمی
جمهوری
ملی
سرود
سراینده
ً
یک مسلمان معتقد بود و من شاعر مستقل به کسی میگویم
که پشتوانه حرفش قلبش باشد .پشتوانهاش مطلوب خواست
کسی بودن یا منظور نظر دنیایی داشتن نباشد ،دفع ضرر
شخصی و جلب منفعت شخصی باشد .شاعری که به سفارش
قطعا قیصری که جهانبینی و نگاهش
قلبش عمل میکند و
ً
آشکار و این نگاه پویاست.
وی اضافه کرد :مثل هر شاعر دیگری قیصر هم شرایط مختلف
حتما
را تجربه کرده و این شرایط در شعرش انعکاس داشته اما
ً
نگاه و اعتقادش در شعرهایش جاری و ساری بوده اما اینکه
ببیند جریان حا کم چه چیزی را طلب میکند تا همان کار را
قطعا اینطور نبوده است شاید یکی از دالیل به
انجام بدهد،
ً
واقعا
ها
م
آد
از
بعضی
که
است
این
نگاهی
چنین
وجود آمدن
ً
ناجوانمردانه با او رفتار میکنند ،گزیده از قیصر چاپ میکنند
اما گویی قیصر اصالشاعر مجموعه «گلها همه آفتابگرداناند»
به بعد نیست ،گویی خیال میکنند قیصر شعر «طرحی برای
صلح» را نباید مینوشت ،ا گر کسی خیال میکند این قیصر
قطعا در اشتباه است،
با قیصر «شعری برای جنگ» دو نفرند،
ً
اینها یک نفرند.
قیصر امینپور نویسنده ،مدرس دانشگاه و شاعر معاصر ایرانی
دوم اردیبهشت  ۱۳۳۸به دنیا آمد و  ۸آبان  ۱۳۸۶دارفانی را وداع
گفت.

تصویر رویای کودکی یک هنرمند
گروه هنری//
آهنگساز فیلم سینمایی «نفس» ،تا کید کرد که این فیلم سینمایی
تصویر رویای کودکی او است و نرگس آبیار به درستی توانسته در
شیوه روایت خود این تصویر را روایت کند.مسعود سخاوت دوست

درباره همکاریاش با نرگس آبیار (کارگردان این فیلم سینمایی)
در گفتگو با ایسنا گفت :وقتی فیلمنامه «نفس» را خواندم ،تحت
تاثیر قرار گرفتم و از این موضوع که خانم آبیار توانسته آرزوها،
احساسات و عواطف آن را به تصویر بکشد ،حیرتزده شدم.وی
ادامه داد :بعد از اینکه فیلم ساخته شد ،متوجه شدم جلوههای
بصری فیلم و تصورات فانتزی کارگردان بر داستان ،تاثیر
گذاشته و در مجموع تصویر جدیدی از آثار خانم آبیار دریافت
کردم که با فیلم «شیار  »143متفاوت بود و خالقیتهای این
کارگردان از جلوه دیگری به تصویر کشیده شده است.آهنگساز
فیلم سینمایی «نفس» درباره شکل گیری موسیقی این فیلم
سینمایی یادآور شد :ابتدا یکی از صحنههای انیمیشن این فیلم
را آهنگسازی کردم و فقط به صورت تلویحی کارگردان توضیح
داد که چه صحنهای است .من فقط میدانستم که با توجه به
شخصیتپردازی که در فیلمنامه شده بود ،کودک چه تخیالتی
در ذهن دارد و من هم این همذات پنداری را انجام دادم .وقتی
ملودی روی تصویر گذاشته شد ،نتیجه مورد قبول من بود.
سخاوت دوست درباره ویژگی موسیقی در این فیلم سینمایی
گفت :موسیقی فیلم سینمایی «نفس» ویژگیهای منحصر
به فردی دارد و از دو جهت قابل بررسی است .نخست اینکه
این فیلم دو بخش دارد بخش اول مربوط به انیمیشنهای

فیلم است که ساختاری سورئالیستی در موسیقی فیلم دارد و
قسمت دیگر منحصرا مربوط به پایان داستان است و میتوان
گفت ساختاری کالسیک و ارکستر کالسیک دارد.این آهنگساز
بیان کرد :در قسمت اول بیننده با تخیالت کودک سر و کار داریم
و این تخیالت الزاما با شنیدارهای ما از موسیقی تطابق ندارد.
یعنی قرار نیست که مانند ساختارهای موسیقی کالسیک ،تم
بشنویم و همچنین قرار نیست ملودیهای آشنا بشنویم؛ چون
جهان کودک ،جهانی با فانتزی خیلی بازتر نسبت به سنین دیگر
است .بنابراین بیننده در قسمت اول با نوعی از موسیقی مبهم
که بیشتر ساخته ذهن کودک است ،مواجه میشود.آهنگساز
فیلم سینمایی «نفس» اضافه کرد :قسمت دوم جنس موسیقی
کالسیک میشود و با نوع دیگری از موسیقی مواجه هستیم که
از کودک به بزرگسال منتقل میشود .ما به عنوان مخاطبان با
مرگ رویاهای کودک ،وارد قضاوتهای خود میشویم و از اینجا
بخش به بعد جنس موسیقی از سورئال به رئال تبدیل میشود و
رنگ موسیقی حزنانگیز و جنبه مرثیه سرایی پیدا میکند.
سخاوتدوست در پایان گفت :فیلم «نفس» تصویر رویای
کودکی مرا زنده کرد و نرگس آبیار به درستی توانسته در شیوه
روایت داستان این تصویر را برای من به عنوان یک مخاطب
تداعی کند.بخشی از مستند پشت صحنه فیلم «نفس» ،به
روایت چگونگی کار مسعود سخاوت دوست آهنگساز این فیلم
اختصاص دارد که در زیر قابل مشاهده است:فیلم سینمایی
«نفس» تازه ترین اثر سینمایی نرگس آبیار به زودی در سراسر
کشور ا کران میشود.

پاسخ بازیگر «معمای شاه» درباره پیشنهاد شبکه «»GEM
گروه هنری//
بازیگر «معمای شاه» گفت :در حال حاضر سریال «ماه و پلنگ» به
کارگردانی «احمد امینی» را برای پخش در تلویزیون آماده دارم که به
احتمال فراوان در همین روزها پخش آن آغاز می شود.

سعید داخ بازیگر سینما تئاتر و تلویزیون از حضور خود در سریال
«ماه و پلنگ» خبر داد و گفت :در حال حاضر سریال «ماه و
پلنگ» به کارگردانی «احمد امینی» را برای پخش در تلویزیون
آماده دارم که به احتمال فراوان در همین روزها پخش آن آغاز
می شود.بازیگر فیلم «دوران عاشقی» فعالیت در عرصه سینما
را اینگونه شرح داد« :بدون تاریخ ،بدون انقضاء» ساخته وحید
جلیلوند و «آیا صدای مرا می شنوی» به کارگردانی صادق
آشتیانی نام دو فیلمی است که به تازگی بازی در آنها را به پایان
برده ام.وی از پایان فیلمبرداری «بدون تاریخ ،بدون انقضا» خبر
داد و افزود :فیلمبرداری فیلم وحید جلیلوند دو روز پیش  9آبان
به طور کامل به پایان رسید.بازیگر «بدون تاریخ ،بدون انقضا»
فیلمسازی وحید جلیلوند را تحسین کرده و تصریح کرد :وحید
جلیلوند عادت ندارد فیلم بد بسازد و برای فیلم انرژی گذاشته

و ارزش قائل است و من مطمئنم خروجی بسیار خوبی از این
فیلم بیرون می آید .این فیلم ا گر به جشنواره برسد یکی از شانس
های اصلی فجر محسوب می شود.
داخ در خصوص حضور در شبکه های ماهواره ای گفت :تا حاال
هیچ پیشنهادی از سوی شبکه جم به من نشده و لزومی هم
نمی بینیم که در این شبکه یا سایر شبکه ها حضور داشته باشم
اصال نمی دانم در آن شبکه ها چه کاری انجام می دهند
چون ً
و چه می گذرد.
این بازیگر سینما ،سهم بازیگران از فروش های میلیاردی را
ناچیز خواند و خاطرنشان کرد :ا گر فیلمی سود یا ضرر کند برای
من بازیگر هیچ تفاوتی نخواهد داشت زیرا در قرارداد های ما سود
اثر لحاظ نمی شود و مبلغ معینی ثبت می شود .ا گر بابت فروش
باال و یا سینمای خانگی و تلویزیون به بازیگران مبلغ یا درصدی
داده می شد هیچ کدام از این مشکالت برای بازیگران ایجاد نمی
شد .در حال حاضر فیلم  100میلیارد بفروشد یا  500هزار تومان
برای من بازیگر فرقی ندارد زیرا تمامی سود ضرر اثر بر عهده تهیه
کننده فیلم است.

چــــهرههــــــا

رئیس گروه مالی گردشگری با اشاره به کمبود زیرساختهای گردشگری در کشور گفت
که باید برای توسعه این بخش اقامتگاهها را در کشور گسترش دهیم.به گزارش ایسنا،
مهدی جهانگیری در حاشیه همایش بینالمللی سرمایهگذاری و توسعه ایران ضمن تأ کید
بر اهمیت رفع تحریمها بر اقتصاد کشور ،گفت :امروز که تحریمها باهمت دیپلماسی و
تالش مردم و سیاستمداران رفع شده و ادبیات و گفتمان ما با دنیا تغییر کرده فصل نوینی
برای توسعه اقتصادی کشور ایران گشوده شده است.وی با اشاره به مزیتهای مختلف
قطعا کشوری که در یک دوره طوالنی از
اقتصاد ایران برای جذب سرمایهگذار اظهار کرد:
ً
رکود برخوردار بوده امروز باید شرایط را برای توسعه سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی
فراهم کند.رئیس گروه مالی گردشگری با اشاره به گزارش موسسه جهانی مکنزی بیان کرد:
بر اساس مطالعاتی که موسسه جهانی مکنزی نسبت به این اقتصاد نوظهور انجام داده
است ،ایران را در  20سال آینده آماده یک سرمایهگذاری  3و نیم تریلیون دالری میبیند که
یکسوم آن سرمایهگذاری خارجی است.جهانگیری ،مزیتها و پتانسیل ایران را در حوزه
جذب سرمایهگذاری گردشگری بسیار باال دانست و تأ کید کرد :ما در کشورمان نیاز به
خلق مزیت نداریم لذا باید شرایط را برای یک رشد  8درصدی که در برنامه ششم توسعه
نیز پیشبینیشده آماده کنیم.

یکبازیگرتلویزیونمجریشبکهسالمتشد

ایران

از ارژنگ امیرفضلی چه خبر؟
گروه هنری//
ارژنگ امیرفضلی همیشه در سایه
نام پدر خود ،هوشنگ امیرفضلی
بوده اما خودش هم با حضور در
مجموعههای طنزی مثل ساعت
خوش و هژیرها به شهرت رسید
و در ادامه فعالیتهایش در آثار
کمدی و طنز زیادی بازی کرد که در
برخی از آنها خوش درخشید و در
بعضیها هم در سایه قرار گرفت.
بازیاش در اخراجیهای یک و
نقش معتاد به چشم آمد و خیلیها
بازیاش را تحسین کردند.

یو
به گزارش ایسنا« ،جام جم» با این بازیگر  ۴۶ساله درباره زندگ 
کارش گفتوگو کرده است که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
خیلی وقت است از شما خبری نیست .در تلویزیون هم کم دیده
میشوید؟

تولیدات آثار کمدی و به خصوص سریالهایی که به نود شبی
شهرت یافته بودند خیلی کم شده است .البته من هم مقداری
در نوع انتخابهایم تجدید نظر کردهام و در کارهای آیتمی بازی
نمیکنم چون در همان سالهایی که کارهای آیتمی در اوج بود،
هر چه خالقیت در این زمینه داشتم به نمایش گذاشتم و از
وقتی احساس کردم ،دارم به دام تکرار و کلیشه میافتم اینجور
نقشها را نپذیرفتم .دوست ندارم مردم با دیدن نقشهای
تکراری از من دلزده شوند .شاید نقشهای بد را قبول کنم اما زیر
بار نقشهای کلیشهای نمیروم.
چند هفته قبل عکسی متفاوت از شما در شبکههای اجتماعی و
سایتهای خبری منتشر شد که شما را با موی سپید و پیرتر از سنتان
نشان میداد .این عکس گریم بود یا عکس واقعی؟

من در اینستا گرام صفحه دارم و هر چند وقت عکسهایی از
خودم در آن به اشترا ک میگذارم .عکسهای واقعی که خودم
را نشان میدهد در این صفحه وجود دارد.
صفحهتان در اینستا گرام را میبینم ،فالوئر و دنبالکننده زیادی دارید،
حدود  ۳۸هزار و  ۸۰۰نفر اما کسانی که شما آنها را فالو کردهاید و دنبال
میکنید صفر است ! یعنی اینستا گرام هیچ کس را دنبال نمیکنید؟

نه! راستش زیاد حوصله اینجور کارها را ندارم .خیلیها بهم
میگفتند مرا فالو کن یا گالیه میکردند که چرا مرا فالو نمیکنی
به همین دلیل تصمیم گرفتم صفحه هیچکس را دنبال نکنم!
انتظار هم ندارم کسی مرا فالو کند .اینکه  ۳۸هزار دنبالکننده
دارم نشاندهنده لطف مردم است.
حضور در شبکههای اجتماعی چقدر از وقت شما را به خود
اختصاص میدهد؟

خیلی کم ! شاید نیمساعت یا یک ساعت در روز .چشمانم
را با ز لزدن به صفحه گوشی تلفن خسته نمیکنم .حوصله

حرفهای بیهوده و تکراری که
در کانالهای تلگرامی گفته
میشود را هم ندارم .در گروههای
دوستی هم که مدام دارند با
هم احوالپرسی میکنند که از
این روش هم خوشم نمیآید!
میخواهی حال کسی را بپرسی به
او تلفن کن و حالش را بپرس ،چه
لزومی دارد در گروههای تلگرامی
زمان زیادی را به احوالپرسی
اختصاص بدهی؟!
کمی دلگیرکننده شده که آدمها
حتی حوصله تلفن زدن به هم و پرسیدن حال یکدیگر را هم
ندارند؟

این از قدیم بوده که آدمها سراغ یکدیگر را کمتر میگیرند و به
ندرت از حال هم باخبرند .از همان قدیم وقتی سر یک کار
بودیم همه از هم شماره میگرفتند تا با هم در ارتباط باشند و
حال یکدیگر را بپرسند اما همین که کار تمام میشد ،خیلی زود
همدیگر را فراموش میکردند .االن هم که تز دوری و دوستی
بیشتر جواب میدهد!
اما تز خوبی نیست ! آدمها را بیشتر از هم دور میکند.

نه اتفاقا خوب است!از بچگی پدر و مادرمان به ما این جمله را
گفتهاند و ما به مرور متوجه شدهایم که درست هم هست .آدم از
بعضیها دوری کند خیلی بهتر است.
پسر هوشنگ امیرفضلی هستید.از پدر چه چیزهایی را آموختید؟

جوابدادن به این سوال خیلی سخت است چون من دنیایی
خاطره و آموزه از پدرم به یاد دارم و انتخاب یکی از آنها و بیانش
دشوار است .فقط میتوانم بگویم که از نظر روحیات فردی جا
پای پدرم گذاشتهام اما از نظر اخالقی پدرم خیلی بهتر از من بود.
پدرتان آدم شادی بود و این را به دیگران هم منتقل میکرد .شما هم
چنین ویژ گیای دارید؟

صدای پدرم دو وجهی بود؛ هم میتوانست شادی را منتقل کند
و هم غم را و من این ویژگی را از او به ارث بردم.
در زندگی واقعی هم همینطور هستید؟

زندگی واقعی همه آدمها شبیه به هم است؛ یک روز خوشحالند
یک روز ناراحت .مسافرت خوشحالشان میکند ،بیپولی ناراحت
و  ...یکسری ویژگیها هست که فردیتر است ،مثال یک نفر به
نواختن ساز عالقهمند است و دیگری به کتاب خواندن اما در
کلیات همه مشترک هستیم.
اما جزئیات زندگی هر فردی مختص خودش است ...

جزئیات زندگی من مثل یک مجموعه موسیقی است که در آن
همه جور آهنگ و ترانهای پیدا میشود و من بنا به حس و حالی
که دارم برخی از این آهنگها را گوش میکنم .شاید زمانی فقط
پاپ گوش کنم اما روزهایی را هم به گوشدادن آهنگهای

سنتی اختصاص دهم .زندگی هم مجموعهای از موسیقیهای
مختلف است که در هر موقعیتی یکی از آنها جذبت میکند.
چه چیزهایی در زندگی آزارتان میدهد؟

اولین آزار این است که تهیهکنندهها دستمزد ما را یا نمیدهند
یا خیلی دیر میدهند .از بیحرمتی هم خیلی آزرده میشوم،
توقعهای بیجا و اینکه بعضی از آدمها جوری رفتار میکنند
که انگار از ما خیلی باالتر هستند در صورتی که هیچکدام از ما از
دیگری بهتر و خاصتر نیست .البته رانندگیهای بد هم خیلی
اذیتم میکند.
وقتی سر کار نیستید ،وقتتان را چگونه پر میکنید؟

فیلم میبینم .تا چند وقت پیش خیلی کتاب میخواندم اما
االن کمتر میخوانم .خیلی دوست دارم بیرون بروم و در کوچه
ن کار را هم انجام
و خیابان راه بروم اما واقعیت این است االن ای 
نمیدهم چون مردم مدام میخواهند با بازیگرها عکس بگیرند
و ...
یعنی از شهرت خسته شدهاید؟

بله! خیلی دوست دارم مثال به بازار تجریش بروم و بین مردم راه
بروم و خرید مردم را ببینم اما نمیتوانم چون مردم مرا تماشا
میکنند .زیر ذرهبین بودن اذیتم میکند به همین دلیل بیشتر
در خانه میمانم.
اما خیلیها دوست دارند بازیگر شوند تا به شهرت برسند؟

ما بازیگر نشدیم که مشهور شویم! به نظرم از سال  ۷۲موج
شهرتطلبی بهواسطه بازیگری رواج پیدا کرد .همه ما که سراغ
بازیگری رفتیم به این دلیل بود که به این حرفه عالقهمند بودیم.
بعد از برنامههای ساعت خوش و هژیرها و  ...خیلیها برای
شهرت پیگیر این هستند که بازیگر شوند که غلط هم هست .ا گر
میخواهی بازیگر شوی باید به دانشگاه بروی و درس این حرفه را
بخوانی .ا گر میخواهی به شهرت برسی و در کوچه و خیابان تو را
بشناسند اصال الزم نیست بازیگر شوی بلکه ا گر پول بدهی روی
خیلی از مجالت عکست را چاپ میکنند و در مقطعی معروف
میشوی.
بازیگری پول دارد؟

در اوایلی که همنسلهای من بازیگر شدند ،خوب بود .مثال
ماهی  ۲۰هزار تومان میگرفتیم که در زمان خودش خوب بود.
برای ساعت خوش ماهی  ۸۰هزار تومان گرفتم که خیلی خوب
بود.
ک سال پولم را جمع کردم و به اصطالح پسانداز را زدم به زخم
ی 
زندگی اما یک دورهای به بیکاری خوردم که خیلی بد بود و به
نان شبم هم محتاج بودم اما آن دوره هم گذشت و اوضاع بهتر
شد .حدود  ۱۰سال است که ُافت کرده و همچنان سیر نزولی را
طی میکند .االن نان شب دارم اما مثال یک سال بیشتر است
که تالش میکنم پرایدم را تبدیل به یک ماشین بهتر بکنم اما
نمیتوانم!آنقدر درآمد دارم که فقط خرج روزانهام را تامین کنم.
جالب اینجاست که بیشتر مردم فکر میکنند بازیگرها باید زندگی
خاص و ویژهای داشته باشند و زمانیکه مرا پشت فرمان پراید
میبینند ،داد میزنند ماشین بنزت را کجا گذاشتی؟ مردم از ما
توقع دارند زندگی شیکی داشته باشیم اما با این پولها نمیشود
شیک زندگی کرد.

کتاب «بابابزرگ آلبالو گیالسی» نوشته سید سعید
هاشمی راوی ماجراهای طنز پدربزرگی است که
نمیخواهد عینک بزند.به گزارش فارس ،کتاب
«بابابزرگ آلبالو گیالسی» یکی از کتابهای جدید
انتشارات کتاب چرخ و فلک است .این کتاب که مانند
دیگر کتابهای این نشر زبانی طنز دارد ،برای نوجوانان
نوشته شده است .کتاب «بابابزرگ آلبالو گیالسی»
داستانهای به هم پیوسته درباره ماجراهای پدربزرگی
است که چشمهایش خیلی ضعیف شده و حاضر نیست
عینک بزند و این عینک نزدن باعث میشود اتفاقات
عجیبی بیفتد یا کارهای خنده داری انجام دهد.راوی
این ماجراها نوه کوچک پدربزرگ است و در پایان
این کتاب هم او کمک میکند پدربزرگش مشکلش را
حل کند ،هر چند دخالت و کنجکاوی اطرافیان باعث
میشود حل این مشکل کمی سختتر شود.سید
سعید هاشمی نویسنده این کتاب ماجراهای یک
بابابزرگ بانمک و مهربان را برای خوانندگانش روایت
میکند که دوست دارد با کارهایش همه را خوشحال
کند اما به خاطر چشمهای آلبالو گیالسیاش در دنیای
دیگری سیر میکند که باعث میشود همه از کارهایش
تعجب کنند و مادربزرگ حسابی از دستش عصبانی
شود.

کیش میزبان نمایشگاه آثار رئال
و کالسیک می شود

 20اثر رنگروغن ،کالسیک و رئال بهاره قیدی و شهرزاد
شجری از  11الی  14آبان ماه مهمان گالری میکای کیش
میشوند.به گزارش ایسنا،نمایشگاه آثار رئال و کالسیک
دو هنرمند کیشوند از  11الی  14آبان ماه در گالری میکا
برگزار میشود.در این نمایشگاه  20اثر در قالبهای
رنگروغن ،کالسیک و رئال به معرض نمایش عموم
قرار داده میشود.الزم به ذکر است که عالقهمندان
به بازدید از این نمایشگاه میتوانند  11الی  14آبان ماه
از ساعت  18الی به گالری میکا واقع در جزیره کیش،
میدان آبشار ،البی برج میکا ،گالری میکا مراجعه کنند.
بر اساس این گزارش ،بهاره قیدی ازجمله هنرمندان
کیشوند است که آموزش هنری خود را از سال 1379
نزد استاد مجید اروری از قدیمیترین شا گردان استاد
مرتضی کاتوزیان گذرانده است  .وی همچنین موفق به
اخذ مدرک NCFEاز انگلستان نیز هست .بهاره قیدی
در نمایشگاهی گروهی بسیاری نظیر ارا ،پرواز ،موزه
رضا عباسی و ...شرکت داشته است.شهرزاد شجری
دیگر هنرمند این نمایشگاه نیز ازجمله شا گردان مجید
اروری از قدیمیترین شا گردان استاد مرتضی کاتوزیان
است .وی نیز موفق به اخذ مدرک NCFEاز انگلستان
شده و نمایشگاههای گروهی متعددی نظیر کهفی،
پرواز ،موزه رضا عباسی را در کارنامه کاری خود دارد.

فیلمهای مبتنی بر قصص قرآنی قابلیت باالیی
در جذب مخاطب دارند

راز ماندگاری قصص قرآنی جذابیت و بار دراماتیک
آن است که به نظرم این نوع قصهها توانایی باالیی
در جلب نظر مخاطبان دارند.مرجانه گلچین بازیگر
سینما و تلویزیون در خصوص علت ماندگاری برخی
بازیگران در دهههای مختلف به باشگاه خبرنگاران
جوان؛ درباره تاثیر ساخت فیلمهایی مرتبط با قصص
قرآنی اظهار داشت :راز ماندگاری قصص قرآنی جذابیت
و بار دراماتیکی است که در آنها وجود دارد .به نظرم
این نوع قصهها میتوانند توانایی باالیی در جلب نظر
مخاطبان داشته باشند.این بازیگر درباره تمایل خود
به بازی در این نوع آثار گفت :این قصص از عشق،
ایثار ،گذشت و  ...میگویند .اتفاقاتی که دوست داریم
ببینیم و بشنویم .ا گر ابزار ارائه این قصهها تصویر باشد،
جذابیت و ارزشش دوچندان میشود .طبیعتا فعالیت
در این نوع آثار برای همه ارزشمند است.وی در ادامه
درباره راز ماندگاری بازیگران گفت :به نظرم بازیگری
ماندگار میشود که با خودش و با مخاطب رو راست
باشد.

بازی در «جاودانگی»برایم تجربه بامزه ای
بود

چون تجربه تئاتر را داشتم ،بازی در این فیلم برایم
مشکل نبود و تجربه با مزه ای بود.بازی در مارال
فرجاد بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گو با باشگاه
خبرنگاران جوان؛ در خصوص علت بازی اش در فیلم
سینمایی «جاودانگی» ،اظهار داشت :اولین دلیلم
سینمایی بودن فیلم بود و علت دومم همکاری با
جواد نوروز بیگی بود و زمانی که اپیزود مربوط به خود
را مطالعه کردم ،نقش من را ترغیب کرد و اختالف سنی
موجود در نقش جذبم کرد و در آخر ،کارگردانی جوان،
پر شور و پر انگیزه پشت این کار ایستاده بود.وی در
خصوص تفاوت نوع بازی در فیلم سکانس-پالن با
دیگر فیلم ها اظهار داشت :چون من تجربه تئاتر را
داشتم بازی در این فیلم برایم مشکل نبود ،اما تجربه
بامزه ای برایم بود.فرجاد ادامه داد :در تئاتر تداوم
حسی وجود دارد که در این کار هم همان تداوم وجود
داشت و با تمرین ،درایت کارگردان و مدیریت ،می شد
بر کار مسلط شد.وی در رابطه با میزان استقبال فیلم
در جشنواره رم گفت :کار با استقبال زیادی مواجه
شد ،به قدری که کار ما این جا مورد پسند جشنواره
ها قرار نگرفت ،در جشنواره های خارجی با استقبال
زیادی رو به رو شد و در رم ده دقیقه برای فیلم ما
دست زدند.فرجاد ادامه داد :به زودی فیلم به سومین
جشنواره بین المللی خود در ویتنام می رود.این بازیگر
در خصوص آخرین فعالیت خود اظهار داشت :مشغول
به اجرای تئاتری به نام تابستان یخی هستم که در
فرهنگسرای نیاوران اجرا می رود.

