 w w w . s a b a n e w s p a p e r . i rارنست بورگناین
ارنست بورگناین در همان سال بعد از بازی در فیلم «جانیگیتار» یک بار دیگر مقابل دوربین نیکالس ری قرار گرفت و در فیلم «جستجوی پناهگاه»برای اوبازی کرد .بعد از این
فیلم،بورگناین با بازی در فیلم «روز بد در بلک راک» به کارگردانی جان استرجس موفق شدتا همانطور که انتظارش را داشت ،نام خود را به عنوان یکی از موفقترین بازیگران
نقش مکمل دهه  50ثبت کند.

در دیگر رسانهها چه گذشت؟

جعفروالیبعدازچهلسال
غالمحسینساعدیرابهتئاترمیآورد
جعفــر والــی کارگــردان
پیشکســوت تئاتر بــا اجرای
نمایــش «آی بــاکاله آی
بیکاله» پــس از چهل و چند
ســال ،متنی از غالمحســین
ســاعدی را به صحنــه تئاتر
ایران مــیآورد .ایــن هنرمند
تئاتــر در گفتگو بــا خبرنگار
تئاتر خبرگزاری دانشــجویان
ایران (ایســنا) ،توضیــح داد:
خوشبختانه طبق گفتگوهایی
که با مســئوالن و مدیران وزارت ارشــاد داشــتیم ،اجرای نمایشنامه «آی
باکاله آی بیکاله» نوشته زندهیاد غالمحســین ساعدی تصویب شده و قصد
دارم این نمایش را پاییز امســال در تماشــاخانه ســنگلج به صحنه بیاورم.
او اضافه کرد :بیش از  40ســال است که اثری از ســاعدی اجرا نشده است در
حالی که باید به این نویسنده ادای دین کنیم و این تابو شکسته شود چون به
نفع تئاتر ماست و با این شــیوه جوانان امیدوار میشوند و درمییابند میتوان
کارهای دیگری هم در تئاتر انجام داد .والی با اشاره به گفتگوهایش با مدیران
ارشاد برای اجرای این نمایش افزود :در این گفتگوها توضیح دادم اجرای متنی
از ساعدی که جزو مهمترین هنرمندان تئاتر ماســت ،در سال فرهنگ اتفاق
بسیار خوشایندی است و به مدیران ارشاد اطمینان دادم اجرای این نمایش به
ضررشان نخواهد بود بلکه به نفع تئاتر ما است که از داشتههای خود بهرهمند
شود .پیش از این ،این نمایشنامه را در تاالر « 25شهریور» یا به قول امروزیها
تماشاخانه «سنگلج» اجرا کرده بودم و حاال هم دوست دارم نمایش را در همین
سالن اجرا کنم.
قائــم مقام انجمن ســینمایی دفاع مقدس از ســاخت یک ســریال امنیتی
جاسوســی به کارگردانی مســعود آبپرور برای تلویزیون خبــر داد .روحاله
ســهرابی  -قائم مقام انجمن ســینمایی دفاع مقدس  -در گفتگو با خبرنگار
سرویس تلویزیون و رادیو خبرگزاری دانشــجویان ایران (ایسنا) ،با اعالم این
خبر به جزئیات ســاخت این پروژه با عنوان «کایدون» اشاره کرد و گفت :این
ســریال به کارگردانی مسعود آبپرور تولید خواهد شــد ،سریالی که شکل و
شمایل «هوش سیاه» را خواهد داشــت اما به مراتب بهتر و تأثیرگذارتر از آن
مجموعه خواهد بود .وی درخصوص محتوای ســریال «کایدون» گفت :این
سریال امنیتی جاسوسی بیشــتر به تعریف فضای جاسوسی دشمن و اینکه
از چه ترفندهایی برای نفوذ به سیســتمهای امنیتی و حفاظتی کشــورمان
اســتفاده میکنند ،خواهــد پرداخت کــه در مقابل نیروی انتظامی ،ســپاه
پاســداران و وزارت اطالعات حضور دارند که چگونه با آنها مقابله میکنند.
سهرابی این سریال را پویا و بهروز دانست و گفت :این مجموعه به دلیل داشتن
فضای جاسوســی و امنیتی مخاطب را درگیر خواهد کرد .نمایش تالشهایی
که نیروهای امنیتی میکننــد تأثیر مضاعفی بر مخاطب خواهد گذاشــت.
او همچنین ادامه داد :در دل این سریال به شــهادت شهدای هستهای ،پهباد
و همچنیــن مباحث روز امنیتی پرداخته خواهد شــد .همچنین بخشــی از
سریال نیز به جنگ سایبری که علیه کشــورمان صورت میگیرد و در مقابل
مقابله جوانان با این جنگ به تصویر کشــیده میشــود .ســهرابی در ادامه با
بیان اینکه سرپرست نویسندگان این ســریال امیرحسین جهدوست است،
خاطرنشان کرد :این سریال اکنون مراحل نگارش را طی میکند .اگر نگارش
این مجموعه به اتمام برسد ظرف چند ماه آینده این سریال کلید خواهد خورد.
سهرابی در پایان محمد صنعتی را به عنوان تهیهکننده این مجموعه جاسوسی
امنیتی معرفی کرد.

اگر میگذاشتند نام سریال اقتباسی گفته شود
اینقدر جنجال نمیشد
مسعود بهبهانینیا  -نویسنده
مطرح سریا لهای تلویزیونی
 درباره حواشــی پیش آمدهبرای ســریال «هفت سنگ»،
به دلیل آنچــه کپیبرداری از
یک سریا ل معروف امریکایی
عنوان میشــود ،اظهــار نظر
کرد .نویســنده ســریالهای
«فاصلههــا»« ،ترانه مادری»،
«خانه پدری»« ،کارآگاهان»،
«خاک سرخ» و «نرگس» در
گفتگو با خبرنگار ســرویس
تلویزیــون و رادیو خبرگزاری
دانشــجویان ایران(ایســنا)،
درباره سریال رمضانی «هفت
سنگ» اظهار کرد :شنیده شده
که عوامل این سریال خودشان
تمایل داشــتند که نام منبع
مــورد نظر در تیراژ کارشــان
ذکر شود اما مدیران تلویزیون
ترجیح دادند به منبع اشــاره
نشود و آنرا حذف کردند در
حالی که اگر این اتفاق میافتاد آنقدر حواشی به وجود نمیآمد .او در توضیح
مطلب باال عنوان کرد :اگر نام ســریالی که میگویند از آن کپیبرداری شده،
در تیراژ سریال «هفت سنگ» حذف نمیشد ،شــاید آنقدر جنجال درست
نمیشد و اتهام سرقت به عوامل نمیزدند .اصوالً کپیبرداری از آثار خارجی کار
صحیحی نیست و شخصاً این کار را نمیپسندم؛ البته گاهی یک ایده کلی از
کاری گرفته میشود که نویسنده براساس آن ایده ،خودش قصهای جدید طرح
میکند که به نظرم این اقدام اشکالی ندارد اما گاهی اقدام به کپیبرداری نعل به
نعل اتفاق میافتد که از حیطه هنر خارج است و قاعدتاً با فرهنگمان هم خیلی
تناسبی ندارد؛ به عنوان مثال در ســریال «هفت سنگ» بچهها مدام گستاخ
میشوند و در پی ماجراهایی که در داستان رخ میدهد ،پدر و مادر کم هوش به
نظر میرسند ولی بچههای باهوشتر که به نظرم تبعات منفی این نگاه از نظر
تربیتی قابل توجه است .این نویسنده در پایان گفتگویش با ایسنا تأکید کرد:
باید درکارهایمان خالقیت به خرج بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد نیازی نداریم
از بقیه کارها کپیبرداری کنیم ،مگر اینکه بخواهیم با اثری شوخی کنیم که
این مسئله بازهم اشکالی ندارد ،اما وقتی بحث کپیبرداری جدی مطرح شود،
اص ً
ال صحیح نیست.

سال دوم
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ازبازگشتغالمحسینساعدیبهصحنهتاكریستینویریدرشبکهدو
آثاربرترقرآنیدرجشنوارهفیلمکوتاه

«ماهی و گربه» در جمهوری چک

نوباوه« :ستایش» هم کپی است!

حبیب ایل بیگی رئیس «سینما
از دریچــه ماوراء» که امســال
در بیســت و دومین نمایشگاه
قرآن آثاری از ســینمای دینی
را به نمایش میگــذارد با بیان
این مطلــب در توضیــح کم و
کیف ایــن بخش از جشــنواره
قرآنی به خبرنــگار مهر ،گفت:
فیلم کوتاه ظرفیــت حضور در
عرصههای دینی و بــه تصویر
کشــیدن مفاهیم قرآنی را دارد
و خوشبختانه در طول همه این ســالها فعالیتهایی در این حوزه انجام شده
اما نکته قابل توجه این اســت که تنها  500فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال
شده است که از این تعداد در نهایت  47فیلم برای نمایش انتخاب شد .وی در
ادامه افزود :آنچه مســلم است سطح آثار ارسال شــده و منتخب برای حضور
در این جشــنواره مورد قبول نیســت .ضمن اینکه از هیئت انتخاب خواسته
بودیم مجموع آثاری که براساس مفاهیم قرآنی ســاخته شده و در عین حال
جنبههای هنری و سینمایی را در نظر گرفتهاند انتخاب کنند و به تبع انتخاب
ســخت گیرانهای در انتخاب آثار صورت گرفت و در جلســات مختلفی که با
ســتاد برگزاری این بخش از نمایشــگاه قرآن و داوران در بخشهای عکس و
فیلم«سینما از دریچه ماورا» داشتیم بر این نگاه ســختگیرانه اصرار داشتیم
و همه تالش این اســت که از این فرصت برای پرورش استعدادها بهره ببریم.
ایل بیگی در ادامه با اشــاره به ایــن مطلب که وجود چنین جشــنوارهای در
حوزه فیلم کوتاه میتواند ایدهســاز برای ســاخت آثار بلند ســینمایی باشد
گفت :یکی از کارکردهای این بخش از نمایشــگاه قرآن و ســاخت فیلمهای
کوتــاه با مفاهیــم قرآنی این اســت کــه میتوانــد ایدههایی بــرای تولید
فیلمهای بلند داســتانی باشد در واقع فیلمســازان فیلمهای کوتاه میتوانند
از ایده فیلمهای خود برای ســاخت فیلمهای بلند ســینمایی بهــره ببرند.
ایل بیگی در پایان در پاســخ به این ســؤال که آیا بخش ویژهای برای نمایش
فیلمهای کوتاه با مفاهیم قرآنی در جشنواره فیلم کوتاه تهران در نظرگرفته شده
است گفت :هنوز داوری آثار به پایان نرسیده است و البته برای نخستین بار است
که این پیشنهاد مطرح میشود و قطعاً زمینه بررسی با داوران را دارد؛ به همین
دلیل مطرح خواهد شد و تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد.

بــه گــزارش خبرگزاری
برنا ،فیلم «ماهی وگربه»
ساخته شــهرام مکری به
تهیهکنندگی سپهر سیفی
محصول «ایراننوینفیلم»
دربخــش افقهــای
جشــنواره کارلوویواری
بــه نمایــش درمیآید.
چهــل و نهمیــن دوره
جشــنواره کارلوویواری
از جمعه  4جــوالی آغاز
به کار کرد و شــنبه هفته آینده پس از یک هفته با معرفی برگزیدگانش
به کار خــود خاتمه خواهــد داد .این جشــنواره کــه از قدیمیترین و
معتبرترین جشنوارههای جهان محسوب میشــود دارای چهار بخش
رقابتی مسابقه اصلی ،مسابقه از غرب به شــرق ،مسابقه فرروم ،مسابقه
فیلمهای مســتند و همچنیــن چهار بخــش جنبی افقهــا ،خارج از
مســابقه ،نوعی نگاه و بخش ویژه اســت که امســال برخی فیلمسازان
ایرانی با فیلمهایشــان در بخشهای مهم این جشنواره حضور پررنگی
دارند .اما تنها «ماهی و گربه» به عنوان محصولی از ایران در جشــنواره
حضوردارد .این فیلم سه نمایش در روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه
دارد .پخش بینالمللــی «ماهی و گربه» برعهده محمد اطبایی اســت.
امسال جشــنواره کارلوویواری فیلم «حاال وقت داریم» به کارگردانی
عبدالرضا کاهانــی را به عنوان محصولی از کشــور فرانســه در بخش
رقابتی فرروم بــه نمایش میگذارد .این فیلم درباره دانشــجویی ایرانی
به نام عماد و رابطــه او با دختری فرانســوی به نام کارولین اســت که
تماماً در فرانسه فیلمبرداری شده است .پس از موفقیت کاهانی با فیلم
«بیست» در جشــنواره کارلوویواری ،فیلمنامه این فیلم با حمایت این
جشنواره ساخته شــد« .حاال وقت داریم» دو نمایش در جشنواره دارد.
امسال در جشنواره کارلوویواری فیلمهای شاخصی چون «بچه» ساخته
ریچارد لینکلیتر« ،تیمبوکتو» به کارگردانی عبدالرحمان ســی ساکو،
«سگهای ولگرد» به کارگردانی تســای می نیانگ« ،آب جاودانه» اثر
ناومی کاواسه« ،مامی» به کارگردانی ساویر دوالن« ،اشتباهب اثر اسیو
ارجنتو« ،لویتان» ساخته زویاگینتسف که همگی در فستیوالهای مهم
سال به نمایش درآمدند در بخش افقهای جشنواره حضور دارند .جشنواره
کارلوویواری شنبه شب آینده جایزه بزرگ خود را به یکی از دوازده فیلم
بخش مسابقه اصلی این جشنواره که همگی اولین نمایش جهانی خود را
در کارلوویواری جمهوری چک تجربه میکنند ،اهدا خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس ،با انتقاد از اینکه امروزه
تعداد قابل توجهی از آثار هنری
در کشــور کپی کامل فیلمها و
سریالهای خارجی است ،گفت:
اصل ماهیت کپی بودن فیلمها
و سریالها در صورتی که انتقال
دهنده فرهنگ غربی نباشــد
تخلف نیست اما به طور حتم در
ارزشگذاریها اثر فیلمســاز را
زیر ســؤال میبرد .نوباوه با بیان
اینکه طرح کپی بودن سریال هفتسنگ جریانسازی سیاسی است ،ادامه داد :این
موضوع که سریالی کپی نمونه خارجی باشد محل ایراد نیست ،در مورد فیلمنامه
هفت سنگ هم باید گفت از سریالی طنزی کپی شده که در 20کشور جهان مورد
استقبالبودهاست.نمایندهمردمدرمجلسنهم،گفت:درجشنوارهفجر 14،اثرکپی
صددرصد شبکه ماهوارهای فارسیوان بود که درباره خیانت به همسران ساخته شد
اما زمانی میتوان به آن ایراد وارد کرد که منتقل کننده فرهنگ نادرست غرب باشد.
اصل کپی بودن فیلمها و سریالها در صورتی که منتقل کننده فرهنگ غربی نباشد
تخلف نیست اما به طور حتم در ارزشگذاریها اثر فیلمساز را زیر سؤال میبرد.
نایبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمی،گفت:اکنونجدایازکپی
بودن سریال هفت سنگ ،سریال ستایش نیز کپی آثار هندی است اما به دلیل آنکه
اثری درام و حرکت کندی دارد کپی بودن آن مورد توجه قرار نگرفته است.

جلسههیئتمدیره دربرجمیالد
به گزارش خبرنگار مهر ،جلسه هیئت مدیره سازمان فرهنگی و هنری شهرداری
تهران عصر روز یکشــنبه  15تیرماه با حضور محمد باقر قالیباف در برج میالد
تهران برگزار و طی آن محسن اسماعیلی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره
این ســازمان انتخاب شد .در این نشســت از زحمات آقایان ایازی ،خوراکیان
و نیرومند در مدت عضویت در هیئت مدیره ســازمان قدردانی شد .بنابر این
گزارش ،دکتر محسن اسماعیلی (رئیس) ،حجت االسالم شهاب مرادی(نایب
رئیس) سید جواد شوشتری ،حجت االسالم امرودی و زهرا مشیر ،علیمحمد
نائینی و بابک نگاهداری به عنــوان اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره این
سازمان به شمار میروند.

كریستینویری ازشبکهدو
به نقل از روابط عمومیشبكه
دو ،كریســتین ویری مهمان
دوشــنبه  16تیر برنامه «جام
از نگاه دو» در اســتودیو برزیل
است .بازیکن ســابق تیم ملی
ایتالیــا در این برنامــه درباره
بیســتمین دوره مسابقات جام
جهانــی فوتبال و مســابقات
تیم ملی ایــران در این دوره از
مسابقات صحبت میکند .برنامه
ورزشــی «جام از نگاه دو» كاری از گروه اجتماعی شبکه دو به تهیه كنندگی
ابوالفضل اكبری است كه در دو بخش پخش برنامه از استودیو برزیل و استودیوی
تهران که با اجرای ساسان شــادمان و علیرضا دهقانی هرروز ساعت 18:30به
روی آنتن میرود.

«خانوم» با «آرایش غلیظ»
در آزادی قرار داد بستند

سخنگوی شورای نمایش
از ثبت قــرارداد دو فیلم
ســینمایی «خانــوم» و
«آرایش غلیــظ» در این
شورای خبر داد .غالمرضا
فرجــی روز دوشــنبه
در گفتگــو بــا خبرنگار
ســینمایی ایرنــا ،گفت:
شورای صنفی نمایش در
جلسه امروز قرار داد فیلم
«خانوم» بــه کارگردانی
تینا پاکروان در گروه سینمای آزادی را بســت که این فیلم بعد از پایان
اکران «فرشــتهها با هم میآیند» به کارگردانــی حامد محمدی روی
پرده خواهد رفت .وی افزود :در گروه ســینمای اســتقالل هم قرارداد
فیلم «آرایش غلیظ» بــه کارگردانی حمید نعمتاله منعقد شــده که
بعد از پایان اکران «امروز» ســیدرضا میر کریمی اکران خواهد شــد.
به گزارش ایرنا ،دو فیلم «فرشتهها با هم میآیند» و «امروز» همزمان با
عید فطر به سینماها میآیند.
سخنگوی شورای نمایش درباره فیلم «شهر موشها  »2نیز گفت :قرارداد
این فیلم سینمایی هنوز به شورای صنفی ارائه نشده است که بعد از ارائه
درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد.

«تجریش ناتمام» بر پرده سینماها
پوریا آذربایجانی
کارگردان جوان
کشور که این روزها
فیلم «تجریــش ناتمام»
را بر پرده سینماها دارد.
روز دوشــنبه به خبرنگار
سینمایی ایرنا گفت :کار
جدیدی در دســت تهیه
دارم و آن یــک فیلم بلند
ســینمایی اســت به نام
«آبان ماه میانه پاییز» که
در قالب ســینمای اجتماعی قرار می گیرد .وی گفت :این اثر قصه یک
روز زندگی پدری را روایت میکند که پیک پیتزابر یک رســتوران است
و به اتفاق دخترش در شهر تهران روزگار میگذراند به گفته آذربایجانی
«آبان ماه میانه پاییز» قصه یک صبح تا شــب این پدر و دختر را روایت
می کند .و برای تولید این فیلم در جست و جوی سرمایه گذار هستیم.
کارگردان تجریش ناتمام در ادامه خاطر نشان کرد :لوکیشن این فیلم به
طور کامل در تهران قرار دارد و بخش زیادی از فیلم به دلیل اینکه کاراکتر
اصلی پیک موتوری است روی موتور میگذرد.

حمید فرخ نژاد سفیر زادگاهش شد
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
سازمان طی حکمی ،حمید فرخ
نژاد ،هنرمند سینما و تلویزیون
کشور را بهعنوان مشاور هنری
و سفیر امور انسان دوستانه این
ســازمان منصوب کرد .در این
حکماسماعیلزمانی،مدیرعامل
و رئیس هیئت مدیره سازمان،
آمده است :منطقه آزاد اروند منبع
سرشار و پایان ناپذیر نعمات الهی
در ابعاد مادی ،معنوی و انسانی
به خصوص در بعد فرهنگی و هنری است و بهرهمندی از این منبع الیزال ،نیازمند
بسیج گسترده توان انسانی و پتانسیل فرهنگی و هنری متعلق به این سرزمین
و ریشــه دوانده در اعماق این آب و خاک است در این راستا جنابعالی را که چهره
شاخص هنری و فرزند برومند و وفادار و دلسوز این دیار هستید به عنوان مشاور
هنری و سفیر امور انسان دوستانه ســازمان منطقه آزاد اروند منصوب میکنم.
بدون شــک حضور شــما در منطقه میتواند در ارتقا ،پویایی و شکوفایی هنر و
هنرمندان این منطقه نقش بسزایی را ایفا نماید و راه تازهای را به روی هنرمندان این
سرزمین مقدس برای کسب جایگاه شایسته آنها در سطح ملی و جهانی بگشاید.
در ادامه این حکم آمده است :امیدواریم حضور شما در جهت تبدیل اروند به کانون
بزرگ سینما در سطح خاورمیانه به ویژه در ژانر دفاع مقدس و شناساندن تاریخ
مقاومت و فداکاری و حماسه آفرینی سلحشورانه مردم این منطقه نقش موثری
را ایفا نمایید.

«ابله»ها کامل شدند
بــه گــزارش خبرگــزاری
برنا«،باران کوثری» و «مهران
احمدی» بعد از همبازی شدن
در فیلمهای «بغض»«،هیچ»
و «اسب حیوان نجیبی است»
این بار جلــوی دوربین کمال
تبریزی میرونــد .همچنین
دیگر عوامل این ســریال نیز
مشخص شــدهاند .محمدرضا
ســکوت ،بــه عنــوان مدیر
فیلمبرداری ،مجید اسکندری
طــراح چهر هپــردازی،
مهران ملکوتی صدابردار،
مجید بذرپاچ مدیر تولید ،علی
جودی دستیار اول کارگردان
و برنامهریــز و مجید لیالجی
بــه عنــوان طــراح صحنه و
لباس در این پــروژه با کمال
تبریزی همــکاری میکنند.
فیلمنامــه ســریال «ابله» را
علیرضا طالبزاده نوشته است
که تم کمدی دارد و داستان نویسندهای را روایت میکند که تخصصش نوشتن
داستانهای جنایی اســت اما خودش درگیر ماجرای یکی از شخصیتهای
عجیبش به نام پریسا میشود و داستان این چنین شکل میگیرد .کمال تبریزی
این سریال را برای شبکه نمایش خانگی میسازد و فیلمبرداری آن اواخر مرداد
آغاز میشــود .تبریزی در حال حاضر مشــغول طی کردن مراحل ساخت و
آمادهسازی آخرین فیلمش «دردسرهای شیرین» است.
نمایش «ننــه دالور و فرزندانش » اثر برتولت برشــت و بــه کارگردانی زهرا
صبری که با تلفیقی از حضور بازیگران و عروسکهای نمایش اجرا میشوند
در مجموعه تئاتر شــهر به صحنه میرود .این اثر نمایشی که بازیگرانی چون
فاطمه معتمدآریا ،فاطمه نقوی ،بهناز جعفری و ســتاره پسیانی در آن ایفای
نقش میکنند از  2مرداد ساعت  19و  30دقیقه در سالن «چهارسو» تئاتر شهر
اجرای خود را آغاز میکند.
«ننه دالور» یکی از مشهورترین نمایشنامههای برتولت برشت است که امسال
با کارگردانی زهرا صبری در بخش مسابقه بینالملل سی و دومین جشنواره
تئاتر فجر اجرا میشود ،این نمایش براساس ترجمه مصطفی رحیمیبه صحنه
میرود.

