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اخبار كوتاه

«هزارتوهای تهران» فیلم میشود

فیل��م س��ینمایی «هزارتوه��ای ته��ران» به
تهیهکنندگی تهمینه میالنی و کارگردانی عباس
خواجهون��د از امروز وارد مرحله پیشتولید ش��د.
میالنی که ب��ه تازگی فیلمب��رداری «آتش بس
 »۲را به پایان رس��انده درب��اره تازهترین فعالیت
سینماییاش به سوره سینما گفت :پس از دریافت
پروانه ساخت فیلم سینمایی « هزارتوهای تهران»
از دی��روز مرحله پیش تولی��د را آغاز کردیم و به
احتمال زیاد تا اواخر فروردین این بخش به طول
میانجامد و قرار اس��ت اوایل اردیبهشت سال ۹۳
مرحل��ه تولید را آغاز کنی��م .وی افزود :فیلمنامه
«هزارتوهای تهران» را الس��ا فیروزآذر نوش��ته و
کامال با سبک و خط فکری خود ارائه کرده است.
سلیقه من دخالتی در کار او نداشت اما فیلمنامه
را دوس��ت داشتم و تصمیم گرفتم تهیه آن را به
عهده بگیرم .با اینکه به عنوان کارگردان همیشه
فعالیت داش��تهام اما کاری که مورد قبولم باش��د
حتما تهیهکنندگی آن را میپذیرم همان طور که
پیش از این هم تهیهکنندگی را تجربه کرده بودم.

«المپ  »100گزینه اکران عید فطر

محس��ن محسنینس��ب ،تهیهکنن��ده فیلم
سینمایی «المپ  »100با اشاره به اینکه این فیلم
یکی از گزینههای اکران عید س��عید فطر است،
عنوان کرد فیلم سینمایی«مجانی» را که درباره
قاچاق کودکان کار اس��ت در کشور تاجیکستان
خواهد ساخت .محسن محسنینسب ،کارگردان
و تهیهکننده س��ینما درباره وضعیت اکران فیلم
س��ینمایی «الم��پ  »100ب��ه مه��ر گفت :طی
صحبتهایی که با سعید آقاخانی ،کارگردان فیلم
داش��تهام قرار است این فیلم برای اکران عمومی
دچار تغییراتی شود .در حال حاضر آقاخانی درگیر
س��اخت س��ریال نوروزی «روزهای بد در» است
بنابراین بعد از فارغ شدن از ساخت این مجموعه
به س��راغ ای��ن فیلم خواهی��م رف��ت .وی افزود:
تغییراتی در تدوین فیلم ص��ورت خواهد گرفت
و ممکن است س��کانسهایی را هم به کار اضافه
کنیم تا فیلم کمی از فضای تلخی که دارد خارج
شود و برای اکران عمومی با فیلم شادتری روبهرو
خواهیم بود .پخشکننده کار فیلمیران است و طی
صحبتهایی که با علی س��رتیپی داشتهایم قرار
است «المپ  »100عید سعید فطر در سینماها
اکران عمومی ش��ود .این اث��ر قابلیتهای زیادی
برای جذب مخاط��ب دارد که با تغییراتی که در
آن خواهیم داد این قابلیتها پررنگتر خواهد شد.

تعویق اکران «رستم و سهراب»

اکران «رستم و سهراب» به صالحدید یکی از
تهیهکنندگان این فیلم انیمیشن برای دومین بار
به تعویق افتاد و قرار است شهریورماه سال آینده
اکران ش��ود ،این در ش��رایطی است که این فیلم
در بازار کن فروخته ش��د و قرار بود اکران جهانی
داشته باشد.
داریوش دالوند ،یک��ی از تهیهکنندگان فیلم
سینمایی انیمیشن «رستم و سهراب» درباره تغییر
در زمان اکران به مهر گفت :طبق برنامهریزی قبلی
قرار بود این فیلم از تاریخ  26آبان تا تاریخ  5آذرماه
در گروه سینمایی استقالل اکران شود اما به دلیل
مصادف شدن با ماه محرم پیشنهاد شد این فیلم
بعد از ایام محرم اکران شود.
وی افزود :قرار ش��د فیلم سینمایی «رستم و
س��هراب» بعد از ماه محرم یعنی از تاریخ  29آذر
ب��ه مدت  10روز اکران ش��ود .بر همین اس��اس
آنونسهای این فیلم سینمایی در سینماهای گروه
استقالل قبل از نمایش فیلم «سر به مهر» نمایش
داده ش��د اما در نهایت با توجه به تشخیص مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی که به عنوان
تهیهکننده دوم این مجموعه حضور دارد از اکران
این فیلم سینمایی در سال  1392انصراف دادیم.
تهیهکننده فیلم انیمیشن «رستم و سهراب»
با اشاره به اینکه صالحدید تهیهکننده دوم باعث
به تعویق افتادن اکران شد ،توضیح داد :قرار است
از  15شهریورماه سال آینده اکران این فیلم بلند
انیمیش��ن ایرانی آغاز شود .دلیل انتخاب این ایام
برای اکران «رس��تم و س��هراب» این اس��ت که
حضور مدارس را نیز داشته باشیم .دالوند که تولید
انیمیشن «سربازان کوچک» را نیز در دست کار
دارد درباره روند تولید این فیلم س��ینمایی گفت:
مجموع مراحل فنی این فیلم سینمایی از جمله
صداگذاری ،موس��یقی ،دوبله ،افکت و ...به پایان
رسیده است و در حال حاضر در تالش برای جذب
حمایت هستیم اما هنوز موفق به این کار نشدهایم.
ای��ن تهیهکننده به مراحل فنی فیلم س��ینمایی
«آخری��ن فرس��تاده» اش��اره کرد و گف��ت :این
انیمشین با شراکت  25درصدی تلویزیون ساخته
ش��ده و قرار اس��ت بهترین زمان برای پخش این
س��ریال  28قسمتی که در  22دقیقه زمانبندی
شده اس��ت ،در نظر گرفته شود و از همین رو در
ماه رمضان روی آنتن خواهد رفت.

وطن امروز شماره 1274

چرا یک نماینده موساد در هالیوود جایزه بهترین فیلم را کسب میکند؟!

آرنون میلچان ،تهیهکننده یا دالل اسلحه!

ترجمه و گردآوری میترا رضاییان :در دیدار «نتانیاهو»،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با سینماگران آمریکایی،
چهرههای جوانتر آن چون «کیت هادسون»« ،لئوناردو
دیکاپریو» و «کنیو ریوز» بیشتر از «باربارا استرایسند»،
جلوهگری داشتند .از این میان ،شاهد تاریخچه همکاری
هالیوود و چه بس��ا جایزه موسیقایی گرمی را میتوان در
زندگینامه باربارا استرایسند جستوجو کرد .والدین باربارا،
یهودی بودند .مهاجران روس که اکنون بخش��ی اوکراین
و بخش دیگر لهستان خوانده میشوند .باربارا استرایسند
( )Barbra Streisandخوانن��ده و بازیگر فیلم و تئاتر
آمریکایی است که از او همچنین بهعنوان یک آهنگساز،
لیبرال ،فعال سیاس��ی ،تهیهکننده و کارگردان فیلم یاد
میشود .او برنده ۲جایزه آکادمی اسکار ۹ ،جایزه گرمی،
 ۴جایزه امی و یک جایزه ویژه تونی اس��ت و این نکته را
نیز از یاد نبریم که او از معدود هنرمندان هنرهای نمایشی
است که به هم ه این افتخارات نائل آمده است اما در این
سفر «بنیامین نتانیاهو» ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی،
یک میزبان مهم داشت که اتفاقا زمان اعطای جایزه فیلم
«دوازده سال بردگی» به کارگردان آن ،با قیافهای حق به
جانب سمت راست «استیو مک کویین» ایستاد .رسانهها
گویا کمتر مایل هستند عنوان کنند که فیلم « 12سال
بردگ��ی» ،ب��ه تهیهکنندگی
مشترک «برد پیت» و «آرنون
میلچان» در اسکار درخشیده
است .مطلبی که نهتنها مورد
توجه رسانههای غیرتخصصی
سینما قرار نگرفت بلکه سایت
تخصصی آیامدیبی نیز درباره آن چیزی را به صراحت
اعالم نکرده است! «آرنون میلچان» شاید محبتی بزرگ
ب��ه «برد پیت» جوان کرده اس��ت ت��ا این تهیهکنندگی
()1
مشترکشان ،کمتر سر زبانها بیفتد!
«آرنون میلچان» چنین افتخاری کسب کرده است که
کمپانی نیو ریچنسی پیکچر که متعلق به آرنون میلچان
و برد پیت است ،جایزه بهترین فیلم را بهصورت مشترک
به خانه بردند» .در ادامه گزارش این س��ایت آمده است:
«میلچان بیش از  30سال است که در فیلمسازی فعالیت
میکند و فیلمی که به تهیه کنندگی او در اسکار امسال
موفق شد ،در تاریخ  86ساله اسکار ،اولین باری است که
نصیب هنرمندی سیهچرده شده است» .در گزارش این
س��ایت آمده است« :در اس��کار امسال دو فیلم قدرتمند

اختتامیه هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات
نمایش��ی ایران  17اس��فندماه با معرفی برگزیدگان
بخشهای مختلف در س��الن استاد ناظرزادهکرمانی
تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد .اجرای این مراسم را
که با تاخیری یک س��اعته آغاز ش��د مسعود فروتن
برعهده داش��ت .بعد از پخش نماهنگ��ی درباره این
دوره از انتخاب آثار برتر ادبیات نمایش��ی ،اسماعیل
خلج ،نویسنده و کارگردان تئاتر یکی از  7نمایشنامه
کوتاه خود را روی صحنه خوانش کرد .سپس فرهاد
ناظرزادهکرمانی پیام هفتمین دوره را قرائت کرد.
در این مراسم مابین برنامهها برگزیدگان دورههای
قبل از جمله عزتاهلل مهرآوران ،هاله مش��تاقینیا و
علی اصغری که در میان تماش��اگران حضور داشتند
بخش کوتاهی از نمایشنامه برگزیده خود را خواندند.
همچنین لعیا زنگنه و مهدی سلطانی بخشهایی از
هر نمایش��نامه و پژوهش منتخب را بعد از اعالم نام
برگزیده روی صحنه اجرا میکردند .در بخشی از این
مراس��م علیرضا نادری ،عضو شورای مشاوران جشن
با اش��اره به اینکه از س��ال آینده قرار است تغییراتی
در برگزاری این مراس��م به وجود آید ،عنوان کرد :از
س��ال آینده با درک مسائل و چالشهایی که جلوی
روی نویس��ندگان قرار دارد و مواردی مثل گذشتن
از س��د سانس��ور ،این جش��ن قرار اس��ت به صورت
دوساالنه برگزار شود .همچنین هر  4سال یکبار نیز
از نویسندهای که به عنوان یک شهروند و کوششگر

درخش��یدند ،یکی« ،گرگ والاس��تریت» به کارگردانی
دوس��ت نزدیک آرنون میلچان و دیگ��ری؛ درام کمدی
جنای��ی «دغلبازی آمریکایی» س��اخته دیوید اوراس��ل
که در اس��کار  2014در  10بخ��ش نامزد دریافت جایزه
شده بود» .بگذریم که فیلم استیو مککویین سیهچرده
با هزینه  20میلیون تومان توانس��ته است میلچان را در
باکسآفیس با فروش  150میلیونی در دنیای فوقمدرن
بردهداری ،روسفید کند! دنیایی
که با قیاف��های حق به جانب،
میتوان از آزادی سخن گفت
ولی ب��ر تخت روان رس��انهها
تکی��ه زد .ام��ا ای��ن «آرن��ون
میلچان» کیس��ت که میزبان
چهرههای مذکور با حضور نتانیاهو بود؟ آن هم ضیافتی
که بهانهای بود برای رونمایی از مس��تندی تحت عنوان
«اسرائیل :یک تور شاهانه»« .آرنون میلچان» تهیهکننده
فیلمهایی چ��ون «وکیل مدافع ش��یطان»« ،آقا و خانم
اس��میت» و «روزی روزگاری آمریکا» ،چند ماه پیش در
یک برنامه زنده تلویزیونی به این مطلب اعتراف کرد که از
سن  20سالگی با موساد و وزارت جنگ رژیمصهیونیستی
برای پیشبرد برنامه تسلیحات هستهای اسرائیل همکاری
نزدیک داش��ته اس��ت .میلچان (میلخان) مالک شرکت
فیلمسازی «ریژنسی» و تهیهکننده بیش از 120فیلم بلند
سینمایی در هالیوود از جمله فیلمهایی چون «نوح»« ،آقا
و خانم اسمیت»« ،باشگاه مشتزنی»« ،قاتلین بالفطره»،
«جیافکی» و «روزی روزگاری آمریکا» اس��ت .پیش از

گزارشی از اختتامیه هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی

نادری :اوضاع فرهنگی نگرانکننده است

به بیان زبان ،دغدغه
و حق��وق م��ردم
بپردازد و برای رفع
مسائل غیرفرهنگی
در جامع��ه ت�لاش
کرده باش��د ،تقدیر
میشود .وی افزود:
متاس��فانه اوض��اع
فرهنگ��ی ای��ران
نهتنها نگرانکننده بلکه فاجعهبار است و هیچ راهی
برای حل این مش��کالت وجود ندارد مگر اینکه خدا
کم��ک کند .این روزها بس��یاری از بزرگان ما نگران
برخی مسائل خاص فرهنگی هستند .نادری ادامه داد:
من نمیدانم نابودی ایران کجای گزارشات مسؤوالن
قرار دارد ،این مس��اله را من میفهمم که  30س��ال
است به عنوان معلم فعالیت میکنم .نکته دیگری که
میخواهم به آن اش��اره کنم توجه به جوانان اس��ت.
موی س��پید اعتبار دارد اما بهتر است کمی پدران و
بزرگتره��ا کنار بروند تا جوانان بتوانند بدرخش��ند.
م��ن میخواهم از چن��د جوان درجه ی��ک عضو یا
غیرعضو کانون نمایشنامهنویسان که در چند مراسم

ویژهبرنامههای نوروزی شبکه قرآن

حامد زمانی و اجرای زنده در سیما
نشس��ت خبری ویژهبرنامههای نوروزی شبکه قرآن
و معارف س��یما صبح روز گذشته  18اسفندماه با حضور
حسن گروسی مدیر شبکه ،جاویدان مدیر گروه مسابقات
مناسبتها ،رنجبران مدیر گروه اجتماعی مستند ،ریاحی
مدیر گروه تالوت ،جعفری مدیر گروه معارف و سیره اهل
بیت(ع) ،لک مدیر طرح و برنامه و
اهالی رس��انه در ساختمان شبکه
قرآن برگزار ش��د .گروسی در این
نشس��ت با اش��اره به تقارن نوروز
 93با ایام شهادت حضرت فاطمه
زهرا(س) حال و هوای برنامههای
ش��بکه قرآن را متاث��ر از ای��ن رویداد دانس��ت و گفت:
ویژهبرنامه سال تحویل به تهیهکنندگی ایوب جمشیدی
در گروه اجتماعی ،ظهر روز  29اسفند آغاز خواهد شد و
مجریان آن سیدوحید مرتضوی ،راحله امینیان و ندا ملکی
هس��تند .وی ادامه داد :از جمله میهمانان حاضر در این
برنامه جعفر فردی نفر اول مسابقات سراسری قرآن کریم
در استان فارس و حسین فردی هستند و شهریار بحرانی
کارگ��ردان فیلم «مریم مقدس» ،ابوذر ش��یرودی فرزند
شهید شیرودی ،سردار محمد کوثری نماینده مردم تهران
و فاطمه حس��ینیاعالیی حافظ و مدرس روشندل قرآن
کریم از دیگر میهمانان این برنامه خواهند بود .مدیر شبکه
قرآن اعالم کرد :برای اولین بار حامد زمانی قطعه معروف
«حضرت مهتاب» را به مناسبت ایام فاطمیه در این برنامه
اجرا میکند و سیدمهدی سیدصالحی فوتبالیست معروفی
که از مداحان اهل بیت(ع) به ش��مار میآید نیز در برنامه
خواهد بود همچنین  7تا  8گروه تواش��یح اجرای برنامه

اعترافات «میلچان» نیز شایعات گستردهای درباره اینکه
او عامل موساد و س��رویسهای اطالعاتی اسرائیل است،
وجود داشت ولی او سرانجام زبان به اعتراف گشود .آرنون
میلچان در  26نوامبر  2013در برنامه ش��وی تلویزیونی
 Fact14که سپس در سیانان منتشر شد ،چنین گفت:
()2
«من به سرویس جاسوسی موساد کمک میکردم».
ام��ا در ابتدای صحب��ت او ،خبری از جریانس��ازی
فرهنگی و جاسوسی رسانهای
نیست .او مشخصا از همکاری
مخفیان��ه خ��ود در جه��ت
تس��لیحات اتم��ی تلآوی��و،
پردهبرداری میکند .در ادامه،
آرنون میلچ��ان میگوید :من
این کار را برای کش��ورم کردهام و به این کار خود افتخار
میکنم .نکته جالب توجه اینجاست که بنابر این گزارش،
در دهه  1980زمانی که او مشغول پروژههای سینمایی
خاطرهانگیزی چون «پادشاه کمدی» و «روزی روزگاری
در آمری��کا» بود ،چنین فعالیت جاسوس��ی متعارفی در
ب��االی فهرس��ت کار روزانه جناب میلچان بوده اس��ت!
کاش چنی��ن س��ناریویی را نیز م��ا در آینده ببینیم که
حتی ساخت مستند آن نیز نمیتواند باور کاذب هالیوود
را متوجه پش��تپرده آن کند .در آن ش��وی تلویزیونی،
رابرت دنیرو از پاس��خدادن طفره میرود و س��رانجام در
برابر پرس��شهای لجوجانه «ایالنا دایان» گفت« :من به
شایعات توجهی نمیکردم» .سپس در ادامه افزود« :البته
شغل من تحقیق درباره شایعات نیست ...او از من پرسش

زنده خواهند داش��ت .گروسی از حضور حافظان و قاریان
نوجوان مسابقات مختلف شبکه قرآن از جمله مسابقات
اس��را در برنامه سال تحویل خبر داد و یادآور شد :دو نفر
تازه مس��لمان از کانادا و آمریکا ،فاطمه حارمان و صدیقه
الرفاق میهمان این برنامه هستند و حج ج اسال م قرائتی،
فاطمینیا و مداحان معروف اهل
بیت(ع) نیز به برنامه میآیند .وی
از پخش برنامه «راهیان بهشت» به
تهیهکنندگی احمد بزرگمقام در
سه بخش صبحگاهی ،عصرگاهی
و شبانگاهی خبر داد و تاکید کرد:
این برنامه ویژه حفظ سوره انسان است و دعاهای کمیل
و ندبه نیز به صورت زنده در مناطق جنگی از شبکه قرآن
در قالب همین برنامه پخش خواهد شد .دروس اخالقی
آیتاهلل مجتهدتهرانی نیز همه روزه ساعت  11:45روی
آنتن میرود .مدیر ش��بکه قرآن از برنامههای «یاد خدا»
با موضوع فضائل حضرت زه��را(س) و برنامه «روزنه» با
محوریت گزارش فعالیتهای قرآنی و ش��عار س��ال مقام
معظم رهبری به عنوان دیگر برنامههای نوروزی این شبکه
نام برد و جش��نواره تلهفیلمهای قرآنی و دینی شبکه که
هر روز س��اعت  14:30پخش میشود .گروسی از پخش
«مریم مقدس» به عنوان س��ریال نوروزی این شبکه در
یازده قس��مت  50دقیقهای خب��ر داد و اعالم کرد :یکی
از باکسهای تفس��یر شبکه ،تفسیر آیتاهلل جوادیآملی
خواهد بود که هر روز به تفس��یر س��وره مریم اختصاص
خواهد داش��ت« .گوهر جان» نیز بعد از اتمام س��ریال با
موضوع حجاب و عفاف پخش میشود.

خارج از کش��ور ما
درخشیدند ،تشکر
کن��م .نغمه ثمینی
که در این جش��ن
ب��رای نمایش��نامه
«پالت��وی پش��می
قرم��ز» یک��ی از
هنرمندان��ی ب��ود
که جای��زه بهترین
نمایشنامهنویس را از آن خود کرد به دلیل مسافرت
در مراس��م حضور نداش��ت .علیرضا ن��ادری نیز که
ب��رای نمایش��نامه «کوکوی کبوتران ح��رم» جایزه
بهترین نمایشنامه را از آن خود کرده بود ،گفت :این
نمایشنامه در بلژیک ترجمه و نمایشنامهخوانی شده
است اما متاسفانه تیراژ آن آنقدر کم بود که نتوانستم
نسخهای از آن را به دوستان و آشنایانم بدهم.

برگزیدگان هفتمین جش�ن انتخاب آثار برتر ادبیات
نمایشی عبارتند از:

بخش نمایش�نامههای ترجمه :رتب��ه اول :عبداهلل
کوث��ری ب��رای برگ��ردان نمای��ش «زنان ت��روا» و
«توئستس» نوشته سنهکا /رتبه دوم :قاسم صنعوی

نک��رد ،من هم دلیلی ندیدم از او چیزی بپرس��م ».و در
انتهای برنامه از میلچان چنین میشنویم« :شریک من در
صادرات هرآنچه صادر کردم ،سیدنی پوالک (کارگردان
معروف خارج از آفریقا و توتسی) بود .از هواپیما بگیرید تا
هرچیزی که در صنعت هوا و فضا ،الزم میشد و جالبتر
از اینها ،عدم انعکاس چنین اتفاقات افشاگرانهای در داخل
است! مطالبی که بیپروا در رسانههای رژیم صهیونیستی
پخش میش��ود اما طرفدارانی چون ما ،کاس��ه داغتر از
آش ش��ده ،نمیگذاریم ترکی ب��ردارد ،چینی نهچندان
مرغ��وب خاط��رات هالیوودمان! در بخش��ی از اعترافات
این تهیهکننده هالیوودی آمده است :در هالیوود ،کسی
نمیخواهد با یک دالل تسلیحاتی کار کند ...با کسی که با
فروش اسلحه اتوماتیک و کشتار زندگی میکند .به جای
اینکه با آنها درباره فیلمنامه صحبت کنم ،باید نیم ساعت
سعی میکردم قانعشان کنم که دالل اسلحه نیستم .کافی
بود میدانس��تند که من چند بار جان خودم را به خطر
انداختهام ،چقدر پس و پیش رفتهام ،بارها و بارها به خاطر
«کشورم» (اسرائیل) .میلچان اولین بار در دهه  1960و
از طریق موسس��ه موسوم به «اداره روابط علمی» که در
آن زمان «شیمون پرز» رئیس کنونی رژیمصهیونیستی
مدیریت آن را برعهده داشته ،به سرویسهای اطالعاتی
اسرائیل پیوسته است .پرز در
آن زمان مس��ؤولیت پیشبرد
پروژه س��اخت نی��روگاه اتمی
«دیمونا» را نیز برعهده داشته
اس��ت .در بخش دیگ��ری از
ای��ن اعتراف��ات ،میلچ��ان به
ارتباطگیری با رژیم آفریقای جنوبی برای دریافت اورانیوم
از این کشور و استفاده از آن در برنامه تسلیحات هستهای
اسرائیل اشاره میکند و متذکر میشود که او از ارتباطات
خود برای تبلیغ به نفع رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در
ازای دریافت اورانیوم استفاده کرده است .و در آخر همه
این اعترافات ،میلچان اصرار و تاکید کرده است؛ «هرگز از
فعالیت جاسوسی خود سودی نبرده است!»

پی نوشت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 http://jewishbusinessnews.com/2014/03/03/ـ 1
arnon-milchan-wins-his-first-oscar-with12-years-a-slave/
 http://edition.cnn.com/2013/11/26/showـ 2biz/hollywood-producer-israel-spy-agency/

برای برگردان نمایش��نامه «نیکومد» نوش��ته پییر
کرنی /رتبه سوم :آبتین گلکار برای برگردان نمایشنامه
«یک ماه در دهکده» نوشته ایوان تورگینیف
پژوهش برگزیده ادبیات نمایشی(تالیف) :تقدیر از
«حرکت تئاتر به س��مت شعر» نوشته طالیه رویایی
از نش��ر قطره /برگزیده این بخ��ش :کتاب «نیچه و
ف آفرینی از نشر آوای
درام پست مدرن» نوشته یوس 
دانشگستر
بخش ترجمه :تقدیر از امی��ن اصالنی برای ترجمه
کتاب «مرگ و بکت» از نشرافراز /برگزیده این بخش:
آزاده عالم فلکی برای ترجمه «راهنمای نویسندگان
درام» نوشته ویل دان از نشر قطره
بخش نمایش�نامههای تالیفی :لوح سپاس و تقدیر
از علیرضا نادری برای نگارش نمایش��نامه «کوکوی
کبوتران حرم» از انتش��ارات خانه تئاتر ،نغمه ثمینی
ب��رای نگارش نمایش��نامه «پالتوی پش��می قرمز»
انتش��ارات خانه تئاتر ،آراز بارس��قیان و غالمحسین
دولتآب��ادی برای نگارش نمایش��نامه «گام زدن بر
یخهای نازک» از انتشارات افراز
بخش نمایشنامههای اولی :تقدیر از رضا گشتاسب
ب��رای نگارش نمایش��نامه «خواب برهن��ه برف» از
انتشارات بهتا پژوهش
ناشران برگزیده :انتشارات موسسه فرهنگی -هنری
خانه تئاتر با مدیریت محمد یعقوبی /انتشارات هرمس
با مدیریت لطفاهلل ساغروانی.

فیلمهای نوروزی  3شبکه

پخش برندگان اسکار  2014از شبکههای سیما
مطرحترين فيلمهاي اس��کار  2014در نوبت پخش
ش��بكههای س��يما قرار گرفتند .فيلمهای سينمايي و
تلهفيلمهای متعددي را شبکههای مختلف براي پخش
در اي��ام نوروز  93تدارك ديدهاند كه در ميان آنها نام آثار
مطرح اخير س��ينماي جهان نيز به چشممیخورد12« .
س��ال بردگي» برنده جايزه اسكار
بهتري��ن فيلم و «جاذب��ه» برنده
جايزه اسكار بهترين كارگردان در
س��ال  2014از جمل��ه فيلمهای
مطرح اين فهرس��ت هس��تند اما
فيلمهای ش��بكه يك براي نوروز
 93از اين قرار اس��ت« :پنجمي��ن روز» محصول 2013
مكزيك« ،حاالمیبيني» محصول 2013آمريكا« ،تفنگدار
تنها» محصول  2013آمريكا 12« ،سال بردگي» محصول
 2013آمريكا« ،پيشتازان فضا» محصول  2012آمريكا،
«پائولت» محصول  2013فرانسه« ،حمله به والاستريت»
محص��ول  2011آمريكا« ،اس��تاد ب��زرگ هنگكنگ»
محص��ول  2013چي��ن« ،ج��ك غولك��ش» محصول
 2013آمري��كا« ،دنياي وارونه» محص��ول  2012كانادا،
«نبرد س��وداگران» محص��ول  2012چين« ،طعم انتقام
آمريكايي» محص��ول  2013آمريكا و تلهفيلمهای «يك
ماه و ده روز» ساخته مجتبي ياسيني« ،سه ميليون دالر
ناقابل» س��اخته علي ش��يرمحمدي« ،دكتر سه سوت»
ساخته كاظم راستگفتار« ،شك» ساخته پيمان عباسي،
«اشيا از آنچه در آينهمیبينيد به شما نزديكترند» ساخته
نرگس آبيار« ،به من نگو قراضه» ساخته محسن يوسفي و
«ته خط» به كارگرداني منوچهر هادي .فيلمهای شبكه

 3براي نوروز  93نيز عبارتند از« :حاش��يه اقيانوس آرام»
محص��ول  2013آمريكا« ،خط مق��دم خانه» محصول
 2013آمريكا« ،آخرين مقاومت» محصول  2013آمريكا،
«آخرين مس��افر» محصول  2013انگلستان« ،مرد تاي
چي» محصول  2013هنگكنگ ،چين و آمريكا« ،نجات
فرمانده يانگ» محص��ول 2013
هنگكن��گ و چين« ،ايس��تگاه
اع��داد» محص��ول  2013آمريكا،
انگلستان و بلژيك« ،سه احمق»
محص��ول  2009هند« ،قلبهای
ش��جاع» محص��ول  2012ژاپن،
«مترو» محصول  2013روسيه« ،پس از زمين» محصول
 2013آمري��كا و تلهفيلمهای «س��ال تحويل» س��اخته
حس��ين قناعت« ،حال خوب» ساخته مهدي گلستانه و
«همايش» س��اخته رضا يارخلج .فيلمهای شبكه  4نيز
از اين قرارند :فيلمهای س��ينمايي «مرد يخي» محصول
 2012آمريكا« ،مجهول» (بدن) محصول  2012اسپانيا،
«قطار شب به ليسبون» محصول  2013آلمان ،سوئيس،
و پرتغال« ،فراموش��ي» محصول  2013آمريكا« ،عش��ق
قديم��ي آقاي مورگان» محص��ول  2013آلمان ،بلژيك،
فرانس��ه و آمريكا« ،س��رزمين موع��ود» محصول 2012
آمري��كا و ام��ارات« ،چراغهاي قرمز» محص��ول 2012
آمريكا و اسپانيا« ،جاذبه» محصول  2013آمريكا« ،پادشاه
س��رزمين ش��يطان» محصول  2010ن��روژ« ،باالترين
پيش��نهاد» محص��ول  2012ايتاليا« ،ايزابل گمش��ده»
محصول  2011فرانسه و «اطلس ابري» محصول 2012
آلمان ،هنگكنگ ،سنگاپور و آمريكا.
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گزارش
پاسخ حاتمیکیا به مدیران سینمایی کشور:

فرش قرمز ما ،مسیر خون است

مراس��م تقدی��ر از فیل��م «چ» با حض��ور ابراهیم
حاتمیکیا صبح روز گذش��ته در موسسه همشهری
برگزار شد .در این مراسم حاتمیکیا با صراحت و پیش
از نمایش فیلم خود که قرار است از روز چهارشنبه در
سینماهای کشور به نمایش درآید ،سخن گفت.
■■حامی بزرگ من مرتضی آوینی بود
در ابتدای این مراسم ابراهیم حاتمیکیا ،کارگردان
برجسته سینمای ایران گفت :واقعیت این است که من
خوشبختانه هیچ حلقه حفاظتی ندارم و هر کس هر
چه بخواهد در هر لحظهای میتواند بگوید و حامی با
قدرتی هم ندارم .حامی بزرگ من مرتضی آوینی بود.
وقتی که او را از دست دادم در لحظه اول متوجه نشدم
چه کس��ی را از دس��ت دادهام اما هرچه زمان گذشت
بیشتر فهمیدم چقدر جای او خالی است.
■■به واسطه مردم حاتمیکیا شدم
ب��ه گزارش تس��نیم وی ادامه داد :م��ن مرد این
ن��وع محفلها نیس��تم و ه��ر چق��در از اینجا فاصله
بگی��رم راحتتر میتوان��م زندگی کن��م .هر عزیزی
یک حاتمیکیا در ذهنش رش��د کرده و دوست دارد
حاتمیکی��ای ذهنش به همان مس��یری برود که در
ذهنش ساخته است .من به واسطه مردم و تماشاگران
حاتمیکیا شدم و نه به واسطه عزیزان مطبوعاتی .اگر
میخواستم اینطور باشم قطعا گمراه میشدم .این فضا
را با خودم غریبه نمیدانم اما آنچه مرا به اینجا کشانده
اس��ت ،نگاه مردم ب��وده و برای اینکه این اتفاق بیفتد
محاسبهای دقیق نداشتهام و برای خوشامد کسی کار
نکردم .همیشه نسبت به منتقدان با فاصله ایستادم و
احترام آنها را نگه میدارم که هم آنها بتوانند حرفشان
را بزنند ،هم من.
■■خودم را صرف جامعه سینمایی نمیکنم
کارگ��ردان فیلم «چ» عنوان کرد :مقداری س��ر و
صدا راه انداختم و برخی این را دوس��ت ندارند اما من
در این فضای سوءتفاهم زندگی کردهام .گذشت زمان
همه چیز را مشخص میکند و به همین دلیل میگویم
جای مرتضی آوینی خالی است .من هم نالههایی دارم
اما به حکم غری��زه باید این کارها را انجام دهم .اصرار
دارم خودم را صرف جامعه سینمایی نکنم و عالقهای
به این بحث ندارم .نه اینکه عالقه نداشته باشم؛ عشقم
سینماست اما غرق شدن در آن را نمیپسندم و فکر
میکن��م برخی در این عالم غرق ش��دهاند و س��ینما
برایش��ان بت شده است .امسال فیلمهای بسیاری در
جشنواره ساخته ش��ده اما چه میزان از آن مربوط به
جمهوری اس�لامی اس��ت؟ چه میزان مربوط به این
میشود که االن مقابل آمریکا یک حالت تحقیرآمیز
داریم و نگران شدهایم؟ چقدر سخت است برای دولت
و آقای ظریف با آن مشخصات ،چه باید بکند .احوال ما
تحقیر شده است و مثل کسانی است که گرفتار شدهاند
و دستشان را بستهاند.
■■سینما برای من جای غریبی است
وی با اشاره به اینکه سینمای ما از دغدغههایمان
صحبت نمیکند ،افزود :س��ینمای ما ای��ن چیزها را
نمیگوید و اصال این مسائل مطرح نمیشود و ما داریم
به جهان میگوییم که دروغگو هس��تیم .ما به سینما
میگوییم اسم ما حسین ،علی و نقی است ولی مثل آنها
رفتار نمیکنیم و هیچ نسبتی با آنها نداریم .متاسفانه
موسسه همش��هری به بخشی از جریان بها داده است
و متوج��ه نبودیم زیر پایمان را خالی میکنیم .امکان
اینکه دوباره اتفاقی در کشور بیفتد وجود دارد ولی در
آن زمان چه کسی روبهروی این اتفاقات میایستد؟ ما
چطور بچههایمان را تربیت میکنیم؟ من در سینما این
را نمیبینیم و وقتی نبینم سینما برای من جای غریبی
است و در حال افتادن در اقلیت محض هستیم.
■■سینمای جشنوارهای بالی جان ما شده است
کارگردان فیلم «چ» خاطرنش��ان کرد :همچنان
مصرم که جش��نوارههای ما قرار ب��ود فجر انقالب را
مطرح کنند .کجاست این نوع سینما؟ این سینمای
جشنوارهای بالی جان ما ش��ده است .کاش راه ما به
دنیا قطع میشد تا به فکر خودمان باشیم .وقتی «شیار
 »۱۴۳دیده نمیش��ود به این دلیل اس��ت که مساله
عدهای نیس��ت .در حالی که مردم در اکرانها حضور
داشتند و با شدت با «شیار  »۱۴۳ارتباط برقرار کردند.
■■بین خواست مردم و سینما فاصله است
حاتمیکیا ادامه داد :بین آنچه که مردم میخواهند
و آنچه بچههای سینما میگویند فاصله است .سینما
برای من بت نیس��ت .فرش قرمز برای ما مسیر خون
است .ما با چیزهایی عجین بودیم که نمیتوانیم از آن
دست بکشیم .کجاست قلمهایی که با قدرت پای این
بحثها بایستد .زمانی زیادی است که مجله و روزنامه
نمیخوانم چون احوالشان با من یکی نیست .اگر دیر
اقدام کنیم و توجهی نداشته باشیم اوضاع بدتر میشود.
اوایل انقالب فیلمهای خانوادهای داش��تیم و مس��اله
جامعه در آن بود اما االن کامال پاکسازی شده است.
کارگردان س��ینمای ایران اضافه کرد :استاد اعظم این
جنس نگاه آقای کیارستمی است و تأسی از این نوع
نگاه تا دلتان بخواه��د وجود دارد و عدهای میتوانند
در آن واحد کشوری که  ۱۲۰۰کیلومتر در آن جنگ
میشود را نبینند و دنبال دفترچ ه مشقشان بروند.
■■س�ینمای فجر ،سینمای فجر انقالب نیست،
حاال اسم من ضد انقالب شود یا هر چیز دیگر
حاتمیکیا افزود :وقتی به آدم ضربه میزنند ،از یک
جایی به بعد کرخت میش��ود .من معتقدم سینمای
فجر ،سینمای فجر انقالب نیست .حاال اسم من ضد
انقالب شود یا هرچیز دیگر .مهم نیست .سینمای ایران
به سمت مرده شدن پیش میرود .شب گذشته برای
دیدن تستی از فیلمم به سینمایی رفتم و اصال مخاطبی
ندیدم؛ چه کسی باعث ایجاد این شرایط شده است؟
بخش��ی از این جریان به دلیل سینمای جشنوارهای
است که هنوز مبلغانی دارد .حاتمیکیا در پایان خطاب
به روزنامهنگاران گفت :مرا بزنید و تحقیر کنید اما باید
بفهمید قلمتان تحریکم نمیکند .طوری بنویسید که
من بفهمم قلمتان من را تحقیر نکرده است .اگر من را
تحقیر کنید به خودتان منتقل میشود .همان طور که
اگر من را تشویق کنید به خودتان بازمیگردد.

