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با جشنواره فیلم

با جشنواره تئاتر

شنبه 3 بهمن 1394 | سال سوم | شماره 767 14

محمد حیدری دبیر جشنواره در احکامی حبیب 
احمدزاده، حمید فرخ نژاد، مهدی کرم پور، مهتاب 
کرامتی و ســامان مقدم را به عنوان هیأت داوران 
بخش »نگاه نو« ســی وچهارمین جشنواره فیلم 

فجر معرفی کرد.

پوســتر فیلم ســینمایی »دلبری« ســاخته 
سیدجالل اشــکذری در آستانه سی وچهارمین 
جشنواره فیلم فجر رونمایی شد. پوستر این فیلم 
که توســط روح اهلل موحدی طراحی شده است، 
 او پیش از این پوســتر فیلم »دهلیــز« را طراحی

 کرده است.

پوستر فیلم سینمایی عاشقانه پلیسی »سیانور« 
ساخته بهروز شعیبی، تهیه کنندگی سیدمحمود 
رضوی و با طرحــی از علیرضا میرزا مصطفی که 
پیش از این لوگوی این فیلم را نیز طراحی کرده 

بود، رونمایی شد.

پوستر فیلم ســینمایی »نفس« به کارگردانی 
نرگس آبیار، توسط علی باقری طراحی و در آستانه 
برگزاری ســی وچهارمین جشــنواره فیلم فجر 

رونمایی شد.

مدیر پیش فروش بلیت های جشــنواره فیلم 
فجر از افزایش 40 درصدی اســتقبال مخاطبان 
نسبت به  سال گذشــته خبر داد. به گفته شکری 
آذر معمــوال در دوره های گذشــته در برخی از 
سینماها، بلیت های ســانس های اول و دوم باقی 
می ماند اما خوشــبختانه امســال کلیه سهمیه 
»سودای ســیمرغ« در پیش فروش خریداری شد 
و با درخواستی که از دبیر جشنواره داشتیم، طی 

دونوبت نیز سهمیه افزایش پیدا کرد.

در  حاضــر  مســتند  فیلــم  اســامی 11 
سی وچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر به شرح 
زیر است: A157 به کارگردانی بهروز نورانی پور، 
آزادی به کارگردانی رضا فرهمند و کمیل سهیلی، 
اهالی خیابان یک طرفه به کارگردانی مهدی باقری، 
خوان بی خان به کارگردانی  هادی معصوم دوست، 
خاطرات خانه متــروک بــه کارگردانی مهدی 
فارســی، رویاهای دم صبح به کارگردانی مهرداد 
اســکویی، زمناکو به کارگردانی مهدی قربانپور، 
فصل هرس به کارگردانی لقمان خالدی، کارنامه 
بنیاد کندی به کارگردانــی محمد جعفری، آذر 
مهرابی، مجتبی به کارگردانی محمدحسن دامن 

زن، همراه با فرات به کارگردانی فرشاد اکتسابی.

 ســوفیا برتی کارگردان تئاتر مجارستان که با
 ۳ نمایــش »ســطح زنــده«، »ســربازها« و 
»دگردیســی، پروانه شــدن« در سی وچهارمین 
جشــنواره بین المللي تئاتر فجر حضــور پیدا 
کرده اســت، درجمع خبرنگاران اعالم کرد برای 
نخستین بار اســت که با ۳ اثر در یک جشنواره 

شرکت می کند.
»نقد تئاتــر« این هفته درچند ویــژه برنامه به 
بررســی و پوشــش رویدادهای سی وچهارمین 
جشــنواره بین المللی تئاتر فجر در شبکه چهار 

می پردازد.

اتفاق
دریچه

خبر
رخداد  ابوالحسن نجفی

 دار فانی را وداع گفت
 اسماعیل فریبرز صالح 

درگذشت
 آلبوم شهرزاد 

در راه است

ابوالحسن نجفی عضو پیوســته فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی صبح دیروز در ۸۶سالگی دار 
فانی را وداع گفت. علی دهباشی پژوهشگر ادبی و 
از دوستان ابوالحسن نجفی بعدازظهر جمعه دوم 
بهمن در گفت وگو با مهر ضمن تأیید خبر درگذشت 
این استاد پیشکسوت حوزه زبان و ادبیات فارسی 
گفت: آقای نجفی بر اثر بیماری در بیمارستان مهر 
در تهران درگذشت. به گفته او، جداره اطراف قلب 
زنده یاد نجفی دچار عفونت شــدید شده بود که 
امکان عمل جراحی هم وجود نداشت. ابوالحسن 
نجفی زبان شــناس و مترجم برجســته ایرانی و 
عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود 
و دبیری مجله ادبیات تطبیقی را برعهده داشــت. 
عمده فعالیت های ادبی و علمی او در حوزه ترجمه 
متون ادبی، ویرایش، زبان شناســی و وزن شــعر 

فارسی بود. 

اســماعیل فریبرز صالح کارگردان پیشکسوت 
ســینما به دلیل عارضه قلبی روز اول بهمن ماه دار 
فانی را وداع گفت. او فعالیت خود را درعرصه سینما 
در  سال 1۳47 با بازی در فیلم »کشتی نوح« شروع 
کرد. فریبرز صالح در  ســال 1۳5۳ با ساختن فیلم 
کوتاه »کتیبه« در تلویزیون ملی ایران مشغول به کار 
شد. کامبیز روشن روان هنرمند عرصه موسیقی در 
گفت وگو با »مهر«، درباره این کارگردان فقید گفت: 
ما همکاری های ارزشمندی با هم داشتیم، نمونه این 
فعالیت ها فیلم »سفیر« بود. فریبرز صالح جزو معدود 
کارگردان هایی بود که تسلط همه جانبه بر کارش 
داشت. او یکی از فیلمســازان با ارزش بود که اگر به 
فعالیتش ادامه می داد، می توانســت بیش از اینها 
تأثیرگذار باشد. مراسم تشییع پیکر این کارگردان 
روز چهــارم بهمن ماه ســاعت 9 صبــح از مقابل 

ساختمان شماره 2 خانه سینما برگزار می شود. 

آلبوم موســیقی مجموعه شــهرزاد شامل 
موسیقی قسمت پنجم به بعد این سریال همراه 
با قطعاتی از محســن چاووشی برای این سریال 
منتشر می شود. سیدمحمدهادی رضوی یکی 
از تهیه کنندگان مجموعه »شهرزاد« با اعالم این 
خبر به مهر گفت: بنا داریم هرچند قسمتی که 
از این مجموعه توزیع می شود، یک قطعه جدید 
با صدای محسن چاووشی به همراه کلیپ منتشر 
کنیم. این اتفاق برای نخســتین بار است که در 
شبکه نمایش خانگی رخ می دهد و ما معتقدیم 
چنین رویکــردی باعث بیشترشــدن انگیزه 
مخاطب برای پیگیری اثر می شود. رضوی درباره 
حضور محسن چاووشی در ســریال »شهرزاد« 
گفت: حضور محســن چاووشــی فضای کار را 
تأثیرگذارتر کرد و بالطبــع در فروش هم تأثیر 

بسزایی داشت.

شهروند|  چند سالی اســت که عروسک های 
کاله قرمزی با تمــام اما و اگر ها میهمــان ویژه و 
محبوب ایام نوروز هســتند، برنامــه ای که معلوم 
نیست ویژه کودکان اســت یا بزرگساالن. هرچه 
هست، بی شک از محبوب ترین برنامه های نوروزی 
است. هر ســال قبل از عید عوامل کاله قرمزی که 
حاال خوب می دانند، نازشان خریدار دارد، کلی شاید 
و اگر می کنند، اما تا این  جای ماجرا هر سال بوده اند.  
حمید جبلی اما در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر 
در آخرین اظهارنظر در مورد وضع این برنامه برای 
نوروز 95 تک جمله ای بیان کرد که حکایت از نبود 
کاله قرمزی در نوروز دارد. او در پاســخ به ســوال 
منصور ضابطیان درباره پخش برنامه کاله قرمزی 
در نوروز  ســال 95 گفته بود: »امسال کاله قرمزی 
 نداریم چــون تلویزیون پــول پارســال را هنوز 

نداده است«.

 سرنوشت نامعلوم کاله قرمزی
 در نوروز 95

شهروند|  آیین آغازین ســی وچهارمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر درحالی همزمان با بزرگداشــت 
پنجاهمین  سال تأسیس تماشاخانه سنگلج تهران عصر 
پنجشنبه اول بهمن ماه 94 در این تماشاخانه آغاز شد که 
منصور ضابطیان مجری شناخته شده تلویزیون اجرای 

این مراسم را به عهده داشت. 
در ابتدای مراسم منصور ضابطیان همراه با رویا افشار 
که لباس محلی به تن داشــت، وارد صحنه شــدند. در 
ادامه این بازیگر شناخته شده تئاتر شمعی را برای تولد 
50سالگی سنگلج روشن کرد و در ادامه پوستر این جشن 
را امضا کرد.  در ادامه این مراسم کاشی تماشاخانه سنگلج 
به رسم یادبود به افشار اهدا شد. پخش کلیپ تصویری 
شامل ســخنان کوتاه محمدعلی کشــاورز، عزت اهلل 
انتظامی و روایتی از تاریخچه تئاتر سنگلج بخش بعدی 
مراسم افتتاحیه جشــنواره تئاتر فجر امسال را شامل 
می شد. در ادامه هم کلیپی پخش شد که در آن سخنان 
عماد ملکی شــهردار منطقه 12 تهران، علی مرادخانی 
معاون هنری وزیر ارشاد و شــفیعی مدیرکل هنرهای 
نمایشــی درباره تاریخ ســنگلج و همزمانی 50سالگی 
سنگلج با افتتاح سی وچهارمین جشــنواره تئاتر فجر 

صحبت کردند.
شــفیعی در ایــن کلیپ با ابــراز خرســندی برای 
همزمانی افتتاحیه سی وچهارمین جشنواره تئاتر فجر 
و 50ساله شدن تماشاخانه سنگلج گفت: این تماشاخانه 
خاطرات زیادی را در دل خود دارد و همچنین هنرمندان 

نیز خاطرات زیادی از این مکان هنری دارند.
علی مرادخانی نیز در سخنانی اشاره کرد: باید به داشتن 
چنین تماشاخانه ای افتخار کنیم و قدر آن را بدانیم. وقتی 
پای صحبت بسیاری از هنرمندان تئاتر می نشینم، آنها 

خاطرات بسیار زیادی از سنگلج دارند.
پس از اتمام کلیپ ها، نوبت به ســعید اسدی رسید 
تا به عنوان دبیر ســی وچهارمین دوره جشــنواره تئاتر 
فجر پیامی درباره اهمیت تئاتر و تاریخ سی وچهارساله 
جشنواره قرائت کند.  پس از صحبت های دبیر جشنواره 
منصور ضابطیان از علی عابدی مدیر فعلی و اتابک نادری 
مدیر قبلی سنگلج دعوت کرد تا روی سن حاضر شوند. 
این دو مدیر بعد از حاضرشدن روی صحنه، خاطراتی از 
حضورشان در سنگلج را بیان کردند. عابدی در سخنانی 
گفت: از این که در این تماشــاخانه فعالیت دارم، بسیار 
خرسندم و امیدوارم بتوانم از این پس فعالیت های سنگلج 
را افزایش دهــم. همچنین اتابک نــادری که هدیه ای 
از جانب ســنگلج به او اهدا شد، در سخنانی گفت:  سال 
۸5 که به ســنگلج آمدم، پسرم به مهدکودک میرفت و 
در  سال 91 و بعد از ۶ ســال که از آن جا می رفتم، پسرم 
در مقطع راهنمایی تحصیل می کــرد. من در این مدت 
مراحل بزرگ شدن پسرم و ترانه هایی که او در کودکی اش 
می خواند را ندیدم و نشنیدم. حاال که همسر و فرزندم در 
مراسم حضور دارند، از آنها عذرخواهی می کنم و این هدیه 
را به آنها تقدیم می کنم. اجرای بحر طویل توســط امیر 
سلطان احمدی که مضمونی انتقادی درباره وضع تئاتر 
داشت و شــوخی هایی با دولت گذشته و موضوع برجام 
می کرد، از دیگر بخش های مراســم افتتاحیه جشنواره 

سی وچهارم تئاتر فجر بود. 
برگزیدگان

در این مراســم حمید جبلی، قباد شیوا، امیر اسمی 
و محمدامیــر یاراحمــدی به ترتیب بــه نمایندگی از 

هیأت داوران بخش های »عکس«، »پوســتر«، »پوســتر 
رویدادهای مرتبط با تئاتر« و »نمایشنامه نویســی« روی 
سن آمدند و پشت صندلی هایی که در صحنه چیده شده 
بود، نشســتند. در ادامه هرکدام از این افراد برگزیدگان 

بخش های مربوط به خودشان را معرفی کردند.
براین اســاس در بخش برگزیدگان عکــس، از عماد 
دولتی، حسین اســماعیلی و ســعید رضوانی تقدیر و 
»مهرداد متجلی« به عنوان نفر اول این بخش معرفی شد. 
آرا ی بخش مسابقه پوستر سی وچهارمین جشنواره تئا تر 
فجر هم در دور بخش »پوسترهای تئا تر« و بخش »پوستر 
رویدادهای تئا تر« اعالم شد. در بخش »پوسترهای تئاتر« 
هیأت داوران ضمن تقدیر از»سینا افشار« برای طراحی 
پوســتر نمایش »روز عزیز ٌمرد« و»شکوه احمدی« برای 
طراحی پوستر نمایش »گفت و گوی فراریان« برگزیدگان 
خود را اعالم کرد. برهمین اســاس »میثم خاوری« برای 
طراحی پوستر نمایش »تجربه های اخیر« )رتبه سوم(، 
»جواد آتشــباری« برای طراحی پوستر نمایش »چشم 
در برابر چشم« )رتبه دوم( و »میثم نامدار« برای طراحی 
پوســتر نمایش »غرِب غم زده« به عنــوان برگزیدگان 
انتخاب شدند.  قباد شــیوا، کامبیز درم بخش، رنه وانر، 
کاری پیپو، گیته کت، الکساندر فالدین، ساعد مشکی، 
فلیکس اشتودینکا، پارســوا باشی، امیر اسمی، محسن 

ولیحی، امیرعلی قاســمی، مهدی پاکدل هیأت داوران 
این بخش بودند. در بخش »پوســتر رویدادهای تئا تر« 
هم هیأت داوران برگزیدگان خود را به شــرح ذیل اعالم 

می دارد: 
رتبه ســوم: »ســینا افشــار« برای طراحی پوســتر 

»آناکارنینا در اٌستوا«
رتبه دوم: »فرشــته عابدی« برای طراحی پوستر های 

»عروسی خون« و »دهمین جشنواره تئا تر پالتو«
رتبه اول: »سعید رضوانی« برای طراحی پوستر »مقاِم 

استادی«
هیأت داوران این بخش را نام هایی چون قباد شــیوا، 
کامبیز درم بخش، رنه وانر، کاری پیپو، گیته کت، الکساندر 
فالدین، ساعد مشکی، فلیکس اشتودینکا، پارسوا باشی، 
امیر اسمی، محســن ولیحی، امیرعلی قاسمی، مهدی 

پاکدل تشکیل می دادند. 
در بخش برگزیدگان »نمایشنامه نویسی« نیز مهرداد 
کوروش نیا برای نمایشنامه قرار برگزیده نخست شد و از 
کامران شهالیی و پویا پیرحسین لو نیز تقدیر به عمل آمد. 
در این مراسم که همزمان با پنجاهمین سالگرد افتتاح 
تماشاخانه سنگلج در محل این قدیمی ترین سالن تئا تر 
پایتخت برگزار شد، مهدی شفیعی؛ مدیرکل هنرهای 
نمایشی، حسین نوش آبادی؛ سخنگوی وزارت فرهنگ 

و ارشاد اســالمی، قادر آشــنا؛ مدیرکل اسبق هنرهای 
نمایشی، پرویز  پورحســینی، عنایت بخشی، داریوش 
اسدزاده،  هادی مرزبان، حمید جبلی، محمود عزیزی، 
ایوب آقاخانی، فرهاد قائمیان، منیژه محامدی، محمد 
اسکندری، فرزانه کابلی، محمود عزیزی، خسرو احمدی، 
حمید مظفری، قاسم زارع، محمدامیر یاراحمدی و برخی 

دیگر از هنرمندان حضور داشتند. 
قشقایی بازگشایی شد

یکی از مهم ترین اتفاقاتی که پیش از برگزاری مراسم 
افتتاحیه جشــنواره تئاتر فجــر وعده داده شــده بود، 
بازگشایی تاالر قشــقایی تئاترشهر بود. برهمین اساس 
روز گذشــته تاالر »قشقایی« مجموعه تئا ترشهر ساعت 
1۶ روز جمعه دوم دی ماه با حضور تعدادی از هنرمندان، 
علی مرادخانی معاون هنری و علی اصغر کاراندیش معاون 
توســعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بازگشایی شد. تاالر قشــقایی تئا ترشهر از روز یکشنبه 
چهارم تا یکشنبه یازدهم بهمن به ترتیب با نمایش های 
»مجلس قربانی ســنمار« به کارگردانی شیما جوادپور، 
»من- مده آ« بــه کارگردانی ســالومه یوگلیزده، »صبح 
بخیر« به کارگردانی ســیروس همتی، »دعــوت به دو 
نمایش همراه« به کارگردانی محمدرحمانیان، »کات« به 
کارگردانی صاحب آهنگر، »وانیک« به کارگردانی سهراب 
سلیمی، »غرامت« به کارگردانی مرندی و زندی میزبان 

عالقه مندان خواهد بود.
صداوسیما بدقولی کرد

براساس اطالع رسانی قبلی بنا بود، شبکه خبر سیما 
مراسم افتتاحیه ســی وچهارمین جشنواره تئاتر فجر را 
به صورت زنده و مستقیم پوشــش دهد. با این وجود اما 
صداوسیما از پوشش مســتقیم این مراسم خودداری 
کرد. رسانه ها و میهمانانی که شــب گذشته در مراسم 
بزرگداشــت پنجاهمین سالگرد تأســیس تماشاخانه 
»سنگلج« و آغاز رسمی جشنواره تئاتر فجر کنار یکدیگر 
جمع شــدند، انتظار داشتند خودروی ســیار سازمان 
صداوسیما را برای پخش زنده مراسم در محل ببینند اما 

برخالف انتظارها چنین اتفاقی نیفتاد.
سکوت  تئاترشهر

جشنواره تئاتر فجر امسال هم مطابق رویه چند  سال 
اخیر با دوره های گذشته جشنواره تئاتر فجر یک تفاوت 
عمده و محسوس داشت. در سال های قبل با نزدیک شدن 
به روزهای برگزاری جشنواره تئاتر فجر رهگذران چهارراه 
ولیعصر شــاهد فضایی پررونق بودند که حکایت از یک 
رویداد مهم هنری داشــت. با این وجود اما در دوره های 
اخیر جشــنواره بین المللی تئاتر فجر، مجموعه تئاتر 
شــهر بر فعاالن تئاتری و مخاطبان همیشگی و ثابت 
هنرهای نمایشــی نیز جذابیتی ندارد. سی وچهارمین 
دوره جشــنواره هم از چند دوره اخیر مستثنی نیست و 
جشــنواره ای با این درجه اهمیت در اصلی ترین مکان 
میزبانی خود یعنی تئاترشهر، حرفی برای گفتن به لحاظ 
تبلیغات و مهیاسازی فضای محیطی ندارد. مهر نوشت، 
مجموعه تئاترشهر درحالی میزبان تئاتر فجر سی وچهارم 
شده اســت که از تبلیغات و فضاسازی محیطی در خور 
و تاثیرگذار ایــن مجموعه هنری و همچنین مهم ترین 
رویداد تئاتــری ایران بهره مند نیســت و تنها به نصب 
چند بنر و برپاکردن چارچوبی مســقف برای اجراهای 
 خیابانی که آنها هم چشم نواز و تأثیرگذار نیستند، بسنده 

شده است.

گزارشی از افتتاح جشنواره سی وچهارم تئاتر فجر و حاشیه هایش 

میزبانی سنگلج 50 ساله 

طــرح »فیلم هایی که دوســت داشــتیم« به منظور کمــک به زنان 
بی بضاعت سینما و تلفیق تئاتر و سینما از اردیبهشت ماه 95 اجرا می شود.

طائرپور در نشســت خبری این طرح که با حضور رسول صدرعاملی، 
مجید مظفری و نازنین کریمی )مجری طرح( برگزار شــد، گفت: ما در 
نظر داریم، فیلمنامه فیلم های قدیمی که برای مردم محبوب بودند و با 
آنها خاطره داشتند را بازخوانی کنیم. ما با این حرکت صنفی که به صورت 
خودجوش از سوی هنرمندان شکل گرفته اســت، در نظر داریم وضع 

محترمانه ای را برای زنان از کارافتاده سینما به وجود آوریم.
او افزود: ما با تلفیق نمایش و فیلم و بازخوانی فیلمنامه ها می خواهیم 

کسانی که در فیلمی حضور داشــتند  یا بازیگران و کارگردان هایی که 
دوست داشتند آن فیلم ها را بسازند یا در آن حضور داشته باشند را در این 
طرح جذب کنیم. ما امیدواریم با این طرح مردم با کمک هایی ولو کوچک 
اما با عشــق و اعتماد به میدان بیایند. همچنین بازیگران نسل جوان با 

امکانات مالی شان به ما بپیوندند.
طائرپور با اشــاره به وجود صندوق حمایت از هنرمنــدان در وزارت 
ارشاد و خانه سینما گفت: متاســفانه این دو مرجعی که برای کمک به 
سینماگران در نظر گرفته شده اند، موفقیتی را که باید، نداشته  اند و به دلیل 
عدم موفقیت صندوق دولتی و صندوق خانه ســینما به دلیل برخوردار 

نبودن از بودجه کافی باید یک جریان سومی به طور خودجوش از سوی 
سینماگران و جماعتی که از نزدیک با آنها ارتباط دارند، راه می افتاد.

او افزود: ما امیدواریم نهایتا این ســه جریان به هم بپیوندند و جریان 
بزرگتری راه بیفتد. 

رسول صدرعاملی گفت: ما در این طرح فارغ از کمک به بخشی از زنان 
کم بضاعت، می خواهیم تئاتر و سینما را به هم نزدیک کنیم.

او با بیان این که همه مسائل مالی این پروژه شفاف خواهد بود، ادامه داد: 
درآمدهای حاصل از این کار و هزینه هایی که شــده است به صورت یک 

صورتحساب و به طور شفاف گزارش خواهد شد.

بازخوانی فیلمنامه های نوستالژیک در اردیبهشت 95

مدیر سی وســومین جشــنواره فیلم کوتاه 
تهران از ایجاد تغییر در فراخوان جشــنواره و 
افزایش جوایز در بخش بین الملل این رویداد 

سینمایی خبر داد.

125 مقاله به هشتمین جشنواره بین المللی 
هنرهای تجســمی فجر رســیده که پس از 
ارزیابی مجمــوع مقاله ها، 42 اثر بــرای ارایه 
 در بخــش همایش ایــن دوره از جشــنواره

 انتخاب شدند.

شــبکه  بهمــن(   5( دوشــنبه  روز  از 
 اختصاصی استان تهران باکیفیت اچ دی آغاز

 به کار مي کند.

فرزنــد فرج اهلل سلحشــور اعــالم کرد که 
پزشــکان از روند درمان این کارگردان سینما 
ابراز رضایت کرده انــد؛ ولی وی هنوز در بخش 

مراقبت های ویژه بستری است.

انیمیشن ســینمایی »فهرست مقدس« به 
کارگردانی محمدامین همدانی در ۸0 دقیقه 
تهیه شده و محصول خانه انیمیشن سازمان 
هنــری رســانه ای »اوج« و متقاضی حضور در 
سی وچهارمین جشــنواره فیلم فجر است. در 
این انیمیشن برای نخستین بار در ایران بیش از 
50 درصد افکت های صوتی در »فولی استیج« 
توسط آرتیست ها شبیه سازی شده است و کار 

در یک فضای آکوستیک ضبط  شده است.

مهرداد شهسوارزاده خواننده پاپ-کالسیک 
از انتشار جدیدترین آلبوم خود خبر داد و گفت: 
این آلبوم که »تلنگر« نــام دارد، مراحل پایانی 
تولید را طی می کند و تا اول بهار  سال 95 روانه 

بازار موسیقی کشور مي شود.

فیلم »ممیرو« بــه کارگردانی  هادی محقق 
و تهیه کنندگــی رضا محقــق و مجید برزگر 
در چهاردهمین جشــنواره پونای هند جوایز 
بهترین فیلم و بهترین بازیگری را کسب کرد. 
»ممیرو« دومین همکاری مشــترک برادران 
محقق با سبکی متفاوت و نگاهی تازه داستان 
تنهایی  ایاز، پیرمرد واخورده از زندگی پر مشقت 
خود را روایت می کند که بعد از اتفاقی مهیب در 
زندگی، با نوه خود روزگار می گذراند و خود را 

مسبب همه اتفاقات می داند.

نیکی کریمی بازیگر و کارگردان ســینمای 
ایران به عنوان یکی از داوران جشــنواره فیلم 
کوتاه »موج« انتخاب شد. نخستین جشنواره 
فیلم کوتاه موج )فیلم های پندآموز( به همت 
ســازمان منطقه آزاد کیش از ۶ تا ۸ اسفند در 

جزیره کیش برگزار می شود.

نمایش و نقد فیلم ســینمایی »شکاف« به 
کارگردانی سیاوش اسعدی زاده دوشنبه )پنجم 
بهمن( ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 

تهران برگزار می شود.

ادموند شارل رو، نویســنده فرانسوی برنده 
»گنکور« و از نخستین اعضای هیات داوران این 
جایزه ادبی در  95 سالگی در مارسی از دنیا رفت.

تولیدکننده فیلم اســکاری »ســخنرانی 
پادشــاه«، داســتان زندگی »مریم مجدلیه« 
از پیروان حضرن عیســی )ع(  را ســوژه پروژه 
جدیدش قرار داده اســت. این فیلم توســط 
کمپانی فیلمســازی »سی ســاو« راهی پرده 

نقره ای می شود.

برنامــه »۶2۶« ترانه ای را به اســم »ســبز 
و ســفید و ســرخ؛ یعنی جهان بی جنگ« به 
دکتر محمدجواد ظریف به پاس زحماتی که 
ایشان در دوران مذاکرات کشیدند و همچنین 
به عنوان نماینده ملت قهرمان ایران که در طی 

این سال ها صبر کردند، تقدیم کرد.

»جورج وِیدن فلد« ناشــر بزرگ انگلیســی 
که با نویســندگانی چون »والدیمیر ناباکوف« 
و »هرولد ویلسون« همکاری داشــت، در  9۶ 
سالگی درگذشت. او از بزرگترین و پرکارترین 
ناشــران انگلیس بود کــه تا اواخــر عمر 9۶ 
ســاله اش در عرصه چاپ و نشر کتاب فعالیت 
داشت. »ویدن فلد و نیکلســون« نام انتشارات 
این چهره فرهنگی اســت که بیش از ۶0  سال 
پیش راه اندازی شد. این انتشارات  سال گذشته 
از سوی »بوک ســلر« عنوان بهترین انتشارات 

2015 را دریافت کرد.

اخبار كوتاه
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