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وحشی بافقی w w w . s a b a n e w s p a p e r . i r
امروز سالمرگ موالنا شمسالدین یا کمالالدین محمد وحشیبافقی ملقب به وحشی بافقی ،یکی از شاعران نامدار سده دهم ایران است .بدون شک این شعر او را بسیاری از ما در
ذهن داریم :دوستان شرح پریشانی من گوش کنید/داستان غم پنهانی من گوش کنید/قصه بیسر و سامانی من گوش کنید/گفتگوی من و حیرانی من گوش کنید...

 3ذیالحجه ١٤٣5

اخبار کوتاه

نمایش «خانهای کنار ابرها»
در سینما روایت

«خانــهای کنار ابرها» ســاخته ســیدجالل
اشــکذری و تهیهکنندگی روحاله برادری در
جلسه این هفته ســینما روایت ،اکران و مورد
نقد قرار خواهد گرفت« .خانهای کنار ابرها»
داستان آشنایی دو جوان با مادر شهیدی است و
اتفاقاتی که پیرامون این آشنایی در داستان رخ
میدهد در روند زندگی این دو تأثیرگذار خواهد
بود .هدایت هاشــمی ،حامــد کمیلی ،آفرین
عبیسی و نگار عابدی بازیگران اصلی این فیلم
سینمایی هستند .این فیلم که محصول سال
 92است ،توانست در جشنواره سی و دوم فیلم
فجر در بخش نگاه نو نامزد دریافت سیمرغ شود.
هجدهمین جلسه سینما روایت ،امروز یکشنبه
 6مهر رأس ســاعت  17در مجتمع فرهنگی
اسوه واقع در خیابان انقالب اسالمی ،نبش بهار
جنوبی برگزار خواهد شد.

پروانه ساخت  2فیلم
ویدئویی صادر شد

فرهنگسرای رسانه با مشارکت شرکت آبفای
اســتان تهران جشــنواره فیلمهای موبایلی
«گزارش یک نگرانی» را برگزار میکند.
این جشــنواره قصد دارد با فراهم آوردن زمینه
حضور اقشــار مختلف مــردم ،فیلمســازان
و هنرمنــدان در ایــن حرکــت فرهنگــی
هنری ،نگاه مــردم تهران به مســاله کمبودآب را در قالــب فیلمهای موبایلــی به نمایش
بگذارد .در این راستا از همه عالقمندان دعوت
می شــود تا آثار خــود را تا  25مهــر ماه برای
جشنواره ارسال کنند .عالقمندان برای اطالع
از فراخوان و شرکت در این جشنواره و بارگذاری
فیلمهای خــود میتوانند به نشــانی اینترنتی
 www.rasanehfest .irمراجعه کنند یا آثار
خود را به صورت لوح فشرده برای دبیرخانه این
جشنواره به آدرس پاســداران خیابان گل نبی
خیابان ناطق نوری میدان قبا فرهنگسرای رسانه
ارسال کنند.

پساز عمل موفق عمل قلب

حال مهران دوستی
خوب است

نتیجهای را که میخواستم نگرفتم
کارگردان سریال مناســبتی « 39هفته» اذعان کرد :نمیتوانم
بگویم این سریال قصه دندانگیری برای تماشاگران دارد39« .
هفته» یک کار عاشقانه است که بُعد جنگ آن  10درصد است.
مرتضی احمدی هرندی ،کارگردان «قابهای خالی» با اشاره به
اینکه تاکنون کار مناسبتی برای تلویزیون نساخته است،گفت:
اعتقاد دارم فیلم بخشی از زندگی اســت و وقتی آن را در کادر
و قالبی ایجاد میکنیم ،باید خیلی درســت باشد و این با عجله
درست درنمیآید چون مجبور میشــوی خیلی از چیزها را از
دست بدهی.

این کارگــردان در ادامه ،در خصوص شــتابزدگی در کارهای
مناسبتی و این که آیا شامل سریال « 39هفته» نیز شده است.
گفت :درخصوص این سریال ،نتیجهای را که میخواستم نگرفتم
اما یک استانداردی را در نظر داشتم و سعی کردم مطابق آن پیش
بروم ،حال با همه تعجیلی که شده ســعی کردیم میزانسنها و
ترکیبهایی که داشــتیم را در خور زمان کنیم و تالش کردیم
دچار شتابزدگی نشویم.
هرندی با اعتقاد به اینکه کار خــوب را در زمان کم هم میتوان
ارائه داد ،گفت :میشــود کار خوب کرد اما بــا عوامل و کیفیت

پس از 7سال دوری از سینما

«زندگی جای دیگریست»
در شبکه نمایش خانگی

سه شــنبه و چهارشــنبه هفته جاری ،فیلم
ســینمایی «زندگی جای دیگریســت» به
کارگردانی منوچهر هادی و تهیهکنندگی سید
امیر سیدزاده توسط موسسه هنرهای تصویری
سوره در شبکه نمایش خانگی ،توزیع میشود.
در این فیلم؛ حامد بهداد ،نیکی کریمی ،پارسا
پیروزفر و یکتا ناصر ایفای نقش میکنند.

یادداشت

مهدیپاکدلدرگفتگوباصبا

ژیالایپکچی«خداحافظیطوالنی»
را تدوین میکند

«فردا» با حذف12دقیقه
در انتظار اکران

کارگردان فیلم ســینمایی «فردا»
گفت :فکر میکنم این فیلم پتانسیل
اکران در یک گروه سینمایی را دارد.
مهدی پاکــدل ،در گفتگــو با صبا
درباره زمان اکران عمومی این فیلم
اظهار داشت :مشغول مذاکره با چند
پخشکننده هستیم تا پخش فیلم را
به یکی از آنها بسپاریم و تالشمان
بر این اســت در ماه آذر فیلم اکران
عمومی شود.
پاکدل با اشاره به دعوت حضور فیلم «فردا» در چند جشنواره خارجی افزود :قرار است
فیلم در یکی دو ماه بعد در چند جشنواره خارجی به نمایش دربیاید و منتظر واکنش
نمایش فیلم در این جشنوارهها هستم.
این کارگردان دربــاره مخاطبان اصلی فیلــم «فردا» گفت :مخاطــب اصلی «فردا»
دانشجویان ،فرهیختگان و اندیشمندان هستند.
پاکدل در پاسخ به این پرسش که آیا به اکران فیلم در گروه هنر وتجربه فکر کرده است
خاطرنشان کرد :معتقدم اکران فیلم در گروه مناسبتر از اکران محدود و خاص است.
بازیگر «محمد(ص)» در مورد تغییرات نســخه اکران فیلم نسبت به نسخهای که در
جشــنواره به نمایش در آمده متذکر شد :بر اســاس واکنش مخاطبان جشنواره فیلم
فجر درحدود  12دقیقه کوتاهتر شده است تا فیلم ریتم تندتری داشته باشد و اص ً
ال یک
نگاه مجددی به ساختار فیلم انجام دادیم .این فیلم داستان دختری را روایت میکند
که عالقه به عکاسی دارد و همراه با مادرش راهی سفر عکاسی میشود که در این سفر
اتفاقاتی برای او پیش میآید .نویســنده ،طراح و کارگردان این فیلم ایمان افشــاریان
و مهدی پاکدل بوده و پوران درخشــنده مشاور کارگردان اســت .مدیر فیلمبرداری
ســینا کرمانیزاده ،صدابردار علیرضا نویننژاد ،طراح چهرهپردازی سودابه خسروی و
آهنگساز فیلم «فردا» بهزاد عبدی هستند .تهیهکننده این اثر سینمایی حسین صابری
بوده و در آن بازیگرانی چون صادق صفایی ،علی دهکــردی ،امیررضا دالوری ،مجید
آقاکریمی ،سوده شرحی ،محمدرضا علیمردانی ،علیرضا شجاع نوری و ستاره اسکندری
نقشآفرینی میکنند.

گروه خبر صبا :ژیال ایپکچی ،تدوینگر فیلم سینمایی «خداحافظی طوالنی» فرزاد موتمن ،تاکنون  40دقیقه
از این فیلم را تدوین کرده است.
این تدوینگر کهنهکار ســینمای ایران که پس از  7ســال دوری از حرفهاش ،تدوین نهمین فیلم سینمایی
فرزاد موتمن را برعهده گرفته ،کار خود را به طور همزمان با فیلمبرداری آغاز کرده اســت .آخرین فیلمی که
ایپکچی ،تدوین آن را بر عهده داشت« ،خواب زمستانی» سیامک شایقی بود .ایپکچی یک بار برنده سیمرغ
بلورین از جشنوار ه فیلم فجر (نار و نی) و دو بار کاندیدای دریافت سیمرغ از این جشنواره (پرد ه آخر و در کمال
خونسردی) شده است.
«خداحافظی طوالنی» که درامی عاشــقانه در محیطی کارگری-صنعتیاســت ،بیســت و دومین جلسه
فیلمبرداری خود را در منطق ه قلعه حسن خان سپری میکند و تا  10روز دیگر ،کار فیلمبرداری پایان میپذیرد.
این فیلم که براساس فیلمنامه «دلم را به خاک نسپار» نوشته اصغر عبدالهی ،جلوی دوربین مرتضی غفوری
ی را روایت میکند که از اتهام یک قتل جنجالی تبرئه شده ،ولی جامعه و اطرافیانش هنوز
رفته ،ماجرای مرد 
به عنوان مجرم نگاهش میکنند .مرد که درگیر یک رابط ه عاطفیاست ،برای تداوم عشق و زندگی باید بر این
بحران غلبه کند.
«خداحافظی طوالنی» نهمین فیلم بلند فرزاد موتمن برای حضور در سیو سومین جشنوار ه فجر آماده خواهد
شد و سعید آقاخانی ،ساره بیات ،میترا حجار در آن نقشآفرینی میکنند .این فیلم به تهیهکنندگی مشترک
فرزاد موتمن و علی حضرتی تولید میشود و نیما حسنینسب مجری طرح آن است.
«سایهروشن» و «بیداری» فیلمهایی از فرزاد موتمن هستند که تاکنون اکران عمومی نشدهاند.
اختصاصیصبا

باالتر و عواملی که نیاز به خطا و آزمون نداشــته باشــند .به هر
حال وقتی زمان کم باشد شما مجبور هستی از یکسری چیزها
بگذری .حــاال آن چیزهایی کــه میگذری چه چیزی باشــد
مهم است.
مرتضی احمدی هرندی در پایان در خصوص قصه این ســریال
گفت :با توجه به اینکه « 39هفته» قصه روز ندارد ،قصهای که
تماشــاگر با آن ارتباط برقرار کند ،باید از ابعاد دیگر-در تصویر،
صحنه و بازیها-برای خودش مایه بگذارد که این ویژگی در این
ل با این کمبود زمان اتفاق افتاد.
سریا 

آثار حاضر در جشنواره فیلم و عکس کاسپین اعالم شد

گردهمایی هنرمندان حوزه دریای خزر در رشت

اولین دوره جشــنواره فیلم و عکــس «دریای
دوستی» (کاسپین) در رشت برگزار میشود.
اولین دوره جشنواره ملی فیلم و عکس «دریای
دوســتی» (کاســپین) به صورت غیررقابتی با
موضوع فیلمهای دریایی و ساحلنشــینی  16تا
 18مهر در رشت برگزار میشود.
نادر معصومی ،مدیر اجرایی جشــنواره و مدیر
انجمــن ســینمای جوانان اســتان گیالن در
گفتگو با صبا اظهار داشــت :این جشــنواره از
ســال آینده به صورت بینالمللــی و با حضور
کشــورهای حاشــیه دریای خزر (آذربایجان،
ترکمنستان ،قزاقستان ،روســیه و ایران) که
با ما ،آیینهای مشــترک دریایی دارند ،برگزار
میشــود .همچنین به مناســبت افتتاح این
جشــنواره ،هیمالیانورد گیالنی-آرمان حداد،
عضو افتخــاری انجمن ســینمای جوانان طی
مراسمی ،پرچم جشــنواره را به ارتفاع 5800
متری یکی از قلههای هیمالیا برده و قرار است
تا چند روز آینده ،آن را در ارتفاع  8205متری
و بر فراز این قله ،به اهتزاز دربیاورد.
همچنین به گفته رضا مجلسی ،دبیر بخش فیلم
جشنواره  26فیلم مستند کوتاه و بلند در دو بخش
«از شمال» و «از جنوب» در این دوره به نمایش
درمیآیند.
فیلمهای بخش «از شــمال» (فیلمهای درباره
دریای خــزر) عبارتند از :کاســپین ،فک ندارد

آرمان حداد پرچم جشنواره را به هیمالیا میبرد

وضعیت جســمی مهــران دوســتی گوینده
پیشکســوت رادیو پس از عمل جراحی خوب
است و اکنون در بیمارستان به سر میبرد .مهران
دوســتی ،گوینده رادیو به علــت عارض ه قلبی
چهارشنبه دوم مهر در بیمارستان شهید رجایی
بستری شــد و تحت عمل جراحی قلب باز قرار
گرفت .همسرمهراندوستی،گویندهرادیوبااعالم
خبر سالمتی مهران دوستی پس از عمل جراحی
گفت که وی به علت عارضــه قلبی تحت عمل
جراحی قلب باز قرار گرفت و اکنون حال عمومی
ویخوباست .مهراندوستیگویندهبرنامههایی
همچون «کافه رادیو» و «رادیو من» است.

اگر مطلب این صفحه
را میپسندید عدد  2را
پیامک کنید

کارگردان مجموعه « 39هفته»

شورای صدور پروانه ساخت فیلمهای ویدئویی ،با
ساخت 2فیلمنامهموافقتکرد.
شورای صدور پروانه ساخت فیلمهای ویدئویی در
جلسه 30شهریور خود که با حضور اکثریت اعضا
برگزار شد ،با ساخت فیلمنامههای «ضد ضربه»
به تهیهکنندگی مجتبی اسدیپور و کارگردانی
هادی شادمانی و «آشــوب» به تهیهکنندگی
یوســف وجداندوســت و کارگردانی ســروش
محمدزاده موافقت کرد.

جشنوارهفیلمهایموبایلی
«گزارش یک نگرانی» درباره
بحران آب برگزار میشود

پیامک

20008080802

(کــورش فرزانگان)-خانــه مــادریام ،مرداب
(مهــرداد اســکویی)-خیزاب (محمدرضــا
مقدسیان)-اسب کاسپین (محمدرضا معینی)-
بانوی ارومیا (محمد احســانی)-بازمانده تتیس
(بابک مجیدی)-سرخرگ (پیمان نهانقدرتی)-
ماهیگیران صید پره (همایون امامی)-بوخوار/
صدای آب (علــی احمــدی زرینکالهی)-آبی
دریا (علی احمــدی زرینکالهی)-پــره (علی

ارکیان)-گورســتان بینام (نصیر درویشوند)
و بخش «از جنوب» ،فیلمهایــی درباره دریای
عمان و خلیج فارس هســتند که شامل :خلیج
فــارس (ارد عطارپور)-دریای پــارس (منوچهر
طیاب)-طرح گناوه (کامران شــیردل)-تنهایی
اول (کامران شیردل)-غرقاب (پیروز کالنتری)-
رودخانه لیان (رامتیــن بالف)-پیر حرا (مهوش
شیخاالسالمی)-حماس ه پیس (محمدعلی هاشم-

زهی)-ســرپایان (علی محترمی)-طوفان سرخ
(فرشاد فرشتهحکمت) هستند.
در بخش جنبی جشنواره نیز ،فیلمهای برگزیده
تولید انجمنهای ســینمای جوانان استانهای
شــمالی با موضوع دریایی و ساحلنشــینی به
نمایش درمیآیند.
جشنوار ه «دریای دوستی» که با حمایت ادار ه کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن ،انجمن سینمای
جوانان ایران ،استانداری گیالن (ستاد ساماندهی
ســواحل) و خانه هنر گیالن برگزار میشــود،
پذیرای  70قطعه عکس در بخش نمایشــگاهی
خواهد بود .سرپرســتی نمایشــگاه و مسئولیت
تعیین اصالت عکسها را نیــز ،علیرضا کریمی
صارمی (مدیر عکس انجمن ســینمای جوانان
ایران) بر عهده دارد .عکسهای شرکتکننده در
این جشــنواره ،آثار تولیدی تور عکاسی ساحلی
(از آستارا تا بندر ترکمن و آشوراده) عکاسهای
شاخص کشور و استان گیالن است و قرار شده در
کتابی با عنوان «دریای دوستی» به صورت گالسه
و رنگی منتشر شوند.
همچنین در حاشیه جشــنواره ،کتابی با عنوان
«ســکوت آبی» منتشر خواهد شــد که شامل
مقالههایی اختصاصی در حوزه بررسی سینمای
دریایی و ساحلنشــینی از محمــد تهامینژاد،
همایون امامی ،پیروز کالنتری و بهزاد عشــقی
خواهد بود.

نقش هنر در اقتصاد
مقاومتی

ادامه از صفحه نخست -آمــار اشتغال روزافزون
صدها میلیون نفــر در صنایــع گوناگون فرهنگی
و حرفههای هنــری و همچنین حجم بــاال و رو به
تزاید صــادرات و واردات کاالها و خدمات فرهنگی
و هنری ،نقش محـــوری و پیشــرو این صنایع در
اقتـصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را
تأیید و تصـدیق میکند ،اما نقش صنایع فرهنگی
و هنری در این کشــورها ،فقط به اهمیت اقتصادی
آنها خالصه نمیشود ،بلکه آثار ،نتایج و پیامدهایی
بیش از تولید ثروت و اشتغالزایی دارد و به موازات
ایجاد ارزش اقتصادی ،نمیتوان تأثیرهای گوناگون
ارزشآفرینیهای فرهنگی آن را نادیده گرفت.
به نظر میرسد با توجه به نامگذاری سال جاری به
نام ســال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی» از ســوی مقام معظم رهبری از یک سو و
تأکیدهای ایشان در زمینه اقتصاد مقاومتی از سوی
دیگر،تدوینبرنامهایمدبرانهوهوشمندانهبرایایجاد
وتوسعهصنایعفرهنگیوهنری،باتوجهبهقابلیتها،
اســتعدادها و مزیتهای فرهنگی و هنری ملی ،در
کشوریکهبهیمنوبرکاتمیراثفرهنگیغنیخود
متکی است ،مهمترین وظیفه و تکلیف دولت است.
وی همچنین بــه نقش صنایع فرهنگــی در رونق
تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف
اشــاره کرده و میگوید :این نقش در ابعاد زیر قابل
بررسی است:
ثروتآفرینی ملی -1 :میــزان ارزش افزوده و درآمد
حاصل از فروش محصوالت فرهنگی و هنری بسیار
باالست .چرا که با سرمایه کمتر و نیز دوره بازگشت
ســرمایه کوتاهتر ،ثروت بیشتری تولید میکند که
نشانگر درو نزا بودن این اقتصاد است -2.اشتغا لزایی:
میزان ســرمایهگذاری الزم برای ایجاد یک شــغل
مستقیم در اکثر صنایع بسیار باالست ،در حالی که در
صنایع فرهنگی و هنری ،میزان سرمایهگذاری مورد
نیاز به مراتب کمتر است.
ارجمندی میافزاید :بر اساس فرمایشات مقام معظم
رهبری ،اقتصــاد مقاومتی ،هم درونزاســت و هم
برونگرا .این تعبیر بسیار کلیدی ،ما را به این سمت
ســوق میدهد که اقتصاد فرهنگ و هنر ،کام ً
ال در
راستای منویات مقام معظم رهبری و بخشی مهم از
اقتصاد مقاومتی است .بر این اساس اقتصاد فرهنگ و
هنر ،زاییده فرهنگ و هنر ایرانی و اسالمی است که
درونگرا بودن این اقتصاد را نشان میدهد .همچنین
محصوالت فرهنگی قابلیت و پتانســیل عرضه در
بازارهای منطقهای و جهانی با فرهنگهای متلون
را داراست که نشان از برونگرا بودن این اقتصاد دارد.
وی در پایان ،این پیشــنهادات راهبردی را ارائه داد:
آمایشسرزمینبهمنظوربرنامهریزیملیبرایایجاد
و توسعه مشاغل فرهنگی و هنری ،ایجاد شرکتهای
مدیریت صادرات ( )EMCتخصصی ،بهرهگیری از
ظرفیترایزنانفرهنگیوبازرگانیایران،تدوینوارائه
سیاستهای حمایتی و تشویقی ،برنامهریزی ملی و
استانیبرایاشتغا لزاییواحداثشرکتهایتعاونی،
اعطایامتیازاتبرایجذبمشارکتوسرمایهگذاری
خارجی ،تقویت هنرستانها ،مراکز علمی و کاربردی
و مراکز آموزشی جهت ارتباط مؤثر با صنایع فرهنگی
و هنری ،ایجاد نظام جامع توزیــع و عرضه فروش
داخلی و خارجی ،برگزاری جشنوارهها ،نمایشگاهها و
حراجها،خلقومعرفیبرندهایفرهنگیوهنریملی،
فعال کردن مناطق آزاد تجاری برای سرمایهگذاری و
صادراتمحصوالتفرهنگیوهنری،توسعهصادرات
محصــوالت و خدمات فرهنگی و هنــری از طریق
تسهیل مقررات صادراتی ،ایجاد سرفصلهای اقتصاد
فرهنگ در حسابهای ملی.
همچنین تشکیل شــورای عالی اقتصاد فرهنگ و
هنر در دولت تدبیر و امید ،نشــانهای از عزم جدی
دولت یازدهم ،در زمینه تقویت جایگاه و نقش اقتصاد
فرهنگ و هنر در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

اکبرعبدی:

مجیدزینالعابدین

علیغفاری:

جواد عزتی:

«خانم داوتفایر» باعث شد من
نقش زن بازی کنم

طنز در انحصار
یک شبکه نیست

«ابو زینب» را به «هنر و تجربه»
نمیدهم

قرارنیستمثل«قهوهتلخ»
همیشهفانتزیبازیکنم

هنرآنالین :اکبر عبدی که این روزها فیلم «خوابزدهها»
را روی پردههای ســینما دارد ،میگوید :من و جمشید
هاشمپور روی هم  250کیلوگرم وزن داریم ،اما به اندازه
عروسکهای مرضیه برومند و ایرج طهماسب نمیتوانیم پول در بیاوریم .عبدی اظهار داشت:
«خانم داوت فایر» و رابین ویلیانز باعث شــد که من به سمت ایفای نقشهای زنانه بروم .در
واقع بعد از اینکه این فیلم را دیدم تصمیم گرفتم نقش زن بازی کنم .بد نیســت که بدانید
سناریویی نیز با الهام از این اثر نوشتم که قصد دارم خودم آن را در سینما یا تلویزیون بسازم
البته در قصه من ،پدر خانواده نقش سه پیرهزن را بازی میکند به عبارت دیگر او در قالب زنان
سالمند اصفهانی و شمالی و آذری میخواهد به خانه بازگردد که مخاطب و بچهها در نیمه
قصه متوجه میشوند او پدر خانواده است .وی گفت :من در فیلمهایم نقش بازی نمیکنم بلکه
جلوی دوربین زندگی میکنم .اگر کسی االن سریال «باز هم مدرسهام دیر شد» را ببیند و شما
از او بپرسید اکبر عبدی چند سالش است شاید بگوید  15 ،10سال در حالی که من آن زمان
 30ساله بودم .وقتی ادا در نیاوری و زندگی کنی تماشاگر هم تو را باور میکند .مشکل بعضی
از بازیگران ما چه در سینما چه در تلویزیون آن است که میدانند دارند ادا در میآورند ،در واقع
وقتی جلوی دوربین هستند به مخاطب میگویند نگاه کنید من از همین حال مث ً
ال نقش گدا را
بازی میکنم .بازیگر در حین ایفای نقش نباید این حس را داشته باشد که جلوی دوربین است.

ایســنا :مجید زینالعابدین ،مدیر شــبکه ســه
ســیما «طنز» را یکی از مأموریتهــای محوری
مجموعههای تلویزیونی دانست و تأکید کرد :طنز
یکی از مأموریتهای محوری مجموعههای تلویزیونی در شبکههاست و اختصاص
به یک شــبکه خاص ندارد .معاونت ســیما هم خطاب به گروههای فیلم و سریال
تمامی شبکهها ابالغ کردهاند که از تولیدات طنز غفلت نکنند و هر شبکه تولیدات
طنز داشته باشد.
وی ادامه داد :شبکه سه سیما از سال گذشته طنزهای موفقی داشته و مخاطبان نیز
بخشی از سریالهای شبکه سه را به خاطر طنز بودنش دوست دارند .در حال حاضر
این سیاست با توجه به مأموریت شبکه تهران به عنوان شبکه طنز ،کمرنگ نخواهد
شد و شبکه سه همچنان کارهای طنز را در دستور کار خود دارد.
زینالعابدین اظهار داشت :شبکه سه با هدفگذاری که از پیش داشته مجموعههای
تلویزیونی طنز را آماده تولید میکند .ســریال «هفت سنگ» برای پخش در ایام
مبارک رمضان ،نشاندهند ه این رویکرد بود که تلویزیون نباید خالی از مجموعههای
طنز باشد .پیش از این سریال «احضار» ،گزین ه پخش در رمضان  93از شبکه سه بود،
اما از طرف معاونت سیما اعالم شد که کار طنز داشته باشیم.

فــارس :علی غفــاری کارگردان فیلم ســینمایی
«ابوزینــب» تأکید کرد :اگر شــرایط اکران خوب
داشته باشــیم ،این فیلم را قبل از جشنواره سی و
سوم فیلم فجر در ایران اکران خواهیم کرد.
غفاری گفت :هم اکنون در حال جمعبندیهای نهایی برای اکران این فیلم در ایران
هستیم چرا که ما میخواهیم برای اکران «ابو زینب» شرایطی خوب به وجود بیاید.
وی افزود :من نمیخواهم فیلمم در گروه آزاد یا در گروه «هنر و تجربه» اکران شود
چون در این صورت به هیچ عنوان دیده نخواهد شــد و عم ً
ال فیلم میسوزد چون
هدفگذاری این فیلم درباره عملیات استشهادی است که این امر بسیار مهم است
و باید مورد توجه قرار بگیرد .غفاری تصریح کرد :با وضعیتی که من در حال حاضر
در اکرانها و فیلمهای در نوبت اکران میبینم کمی کار برایمان سخت میشود ،اما
تالشمان بر این است که فیلم به همان گستردگی ایام جشنواره که در کشورهای
به همان
عربی نظیر لبنان ،اردن ،ســوریه و مراکش نمایش داده شده در ایران نیز 
شکل اکران شود .فیلم سینمایی «ابو زینب» ساخته علی غفاری و به تهیهکنندگی
مرتضی شعبانی در سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت تندیس ویژه هیئت داوران
خانواده شهدا و بهترین فیلم را به خود اختصاص داد.

مهر :جواد عزتی با ابراز رضایــت از آخرین تجربه
تلویزیونیاش «دردســرهای عظیم» ،تأکید کرد:
بازیگری نیست که در سریالهای جدی هر شبی
و قصهمحور بازی فانتزی مثل «قهوه تلخ» را در پیش بگیرد ،زیرا در این صورت به
کار خودش ضربه زده است.
ل در نوع پرداخت شخصیتها
جواد عزتی درباره رویکرد عوامل و بازیگران این سریا 
و جنس بازیهــا اظهار کرد :از همــان روز اولی که درباره نقشهــا با کارگردان و
ل صحبت میکردیم ،استراتژیمان بر این بود که بازیها خیلی به
نویسندههای سریا 
سمت طنز حرکت نکند و اینطور نباشد که بیننده لزوماً بخندد.
وی افزود :معموالً انتخابهای اول هر کارگردان در چیدن گروه بازیگران ،جنس یک
کار را مشخص میکند .اگر دقت کنید در این سریال ،مهدی هاشمی به عنوان اولین
بازیگر انتخاب شد .سابقه او و نوع کارهایی که در آن حضور داشته میتواند رویکرد
کلی کار را مشخص کند.
ل توضیح داد :جنس کمدی من هم جنس
این بازیگر درباره جنس کمدی این سریا 
کمدی به اصطالح رویی نیست .در این سریال سعی کردم از فضای فانتزی فاصله
بگیرم چرا که فضای قصه هم جدی بود و همین نوع بازی را طلب میکرد.

