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هنرگردیباصبا

-آخر تیرماه با برنامههای دیدنی سینما قلهک

بهروز افخمی و نقد
«سرزمین آبی من»

هنرگردیباصبا

وودیآلن،استنلیکوبریکواورسنولزدرایران

کاریکاتور

سینما تک پردیس قلهک در تازهترین برنامهاش در روزهای آخر تیرماه ،فیلمهای
مهمی از کارگردانان درجه یک سینما اکران خواهد کرد .اکرانهای این سینما هر شب
ساعت  19و  23:45برگزار میشود و در هر نوبت یک فیلم قدیمی یا جدید از فیلمهای
مهم تاریخ سینما برای عالقهمندان اکران میشود .اگر دوست دارید فیلمهای بزرگ
را روی پرده ســینما ببینید ،این برنامهها را از دست ندهید .سینما قلهک در خیابان
شریعتی ،خیابان یخچال واقع اســت .برای تهیه بلیت و هماهنگیهای الزم با شماره
 22643553-021تماس بگیرید .برنامههای آخر تیرماه سینما تک پردیس قلهک به
این شرح است:
غرامت مضاعف بیلی وایلدر

شهر کتاب دائماً نشستهای نقد و
بررسی آثار تازه منتشرشده برگزار
میکنــد و در همین راســتا ،فردا
(سهشنبه 24 -تیر) به نقد و بررسی
کتاب «سرزمین آبی من» میپردازد.
نکته جالب توجه درباره این نشست،
حضور بهروز افخمی ،ســینماگر به
عنوان یکی از کارشناسان حاضر در
بحث است .عالوه بر افخمی ،محمد
حنیف ،حســین عالیــی ،بلقیس
ســلیمانی و نصرتاله محمودزاده،
نویســنده این اثر در مرکز فرهنگی
شــهر کتاب حضور پیدا میکنند.
«سرزمین آبی من» نوشت ه نصرتاله
محمودزاده است و به همت انتشارات
قدیانی منتشر شده که دربار ه زندگی
شهید مهدی و حمید باکری است و
در بیست و هفت بخش روایت شده
است .این رمان دو شخصیت اصلی به
نامهای «سیاوش» و «باقر» دارد که
نویسنده شخصیتپردازی آنها را از
برادران باکری الهام گرفته و روایتی
جذاب و خواندنی فراهم کرده است.
اگر دوســت دارید در این نشســت
شرکت کنید ساعت  16:30سهشنبه
همین هفته به آدرس خیابان شهید
بهشتی ،خیابان شهید احمد قصیر،
نبش کوچه ســوم مراجعــه کنید.
حضور برای عموم آزاد است.

فردوسی در باالشهر

مراسمشاهنامهخوانیفردوسیجمعه
 30تیر 1393در فرهنگسرای نیاوران
برگزار میشــود .عالقهمندان به ادب
پارسی و هنرهای نمایشی میتوانند
جمعه آخــر تیرمــاه ســال جاری
ساعت  ،15با حضور در سالن گوشه
فرهنگسرای نیاوران از این مراسم لذت
ببرند .شــاهنامهخوانی عبارت است
از خواندن اشــعار شاهنامه فردوسی
به آواز مخصوص کــه در دو مجلس
مختلف اجرا میشــدهاســت؛ یکی
مجالس خوانین و اشــراف و دیگری
در قهوهخانهها .شــاهنامهخوانی در
مجالس خوانین به صورت نشسته و
در قهوهخانهها به صورت ایستاده اجرا
میشده است .شاهنامهخوانی همیشه
به صورت انفرادی و یا چند نفری اجرا
میشده و در اجراهای اقوام لر همراه با
ساز تال (کمانچه محلی خرمآباد) و با
سبک خاص خود همراه میشود .این
فرهنگ در بین اقوام لر کام ً
ال از میان
نرفته و در بین مردمان لر کمرنگتر
از گذشــته اما هنوز پابرجاست و در
فرهنگ لری به شهنومهخونی معروف
است .این برنامه پیش از این دوم تیرماه
نیز در سالن گوشــه برپا و با استقبال
زیادی هم روبهرو شد .اگر عالقهمند به
شاهنامه و استاد ادب پارسی ،فردوسی
هســتید به آدرس خیابان پاسداران،
مقابل پارک نیاوران ،فرهنگســرای
نیاوران مراجعه کنید.

فهرست خواندنی یواسای تودی
برای تابستان 2014

کتابهایی
جنایی،
عامهپسند
وداستانی
روزنامــه معتبــر یــواسای تودی،
فهرســتی از  30کتاب خواندنی برای
روزهای گرم تابســتان  2014منتشر
کرده است که بســیار خواندنی است.
این فهرست شامل کتابهایی متنوع
در گونههای مختلف سیاسی ،جنایی،
عامهپســند و رمان و ...از نویسندگان
شــناخته شــده و تازهکار است .این
گزارش را خبرگزاری کتاب ایران ،ایبنا
منتشر کرده است .این جدول را حتماً
مرور کنید.

این فیلم محصول سال  1944است و یکی از بهترین کارهای بیلی وایلدر فقید محسوب میشود .فرد
مکمورای ،باربارا استانویک و ادوارد جی .رابینسون از بازیگران آن هستند .این فیلم توسط بیلی
وایلدر و ریموند چندلر از رمان غرامت مضاعف اثر جیمز ام .کین اقتباس شده بود .این فیلم جزو
شاخصترین نمونههای «فیلم نوآر» به شمار میرود و داستان آن بر اساس جنایتی واقعی بنا شده
که در سال  ۱۹۲۷اتفاق افتاده بود .فیلیس دیتریچستون ،باربارا استانویک فروشنده بیمه عمر والتر
نف فرد مکمورای را اغفال میکند تا او را در کشتن شوهرش یاری دهد و مرگ او را یک حادثه جلوه
دهند تا فیلیس بتواند از طریق ماده غرامت مضاعف ،بیمه عمر شــوهرش را طلب کند اما رئیس و
دوست صمیمی نف و تحلیلگر بیمه بارتون کییس ادوارد جی .رابینسون به این ماجرا شک میکنند.
فیلم بر اساس یک داستان واقعی یعنی قتل آلبرت سیندلر توسط همسرش در سال  ۱۹۲۷ساخته
شد .این فیلم یکشنبه  29تیر ساعت  19در پردیس قلهک اکران خواهد شد.
مردان آثار ماندگار جرج کلونی

فروش
شنبه

فروش کل (تومان)

روز
هفته نمايش
نمايش
63

4,000,000

1,228,000,000

55/000,000

1,0070,000,000
585,800,000

نام فيلم

تهیهکننده

نام کارگردان

تاريخ اکران

پنج ستاره

امیر سماواتی

مهشید افشارزاده

 17اردیبهشت

10

ردکارپت

احمد احمدی

رضا عطاران

 4تیر

3

17

متروپل

مسعود کیمیایی

مسعودکیمیایی

 24اردیبهشت

9

56

3,200,000

زندگیمشترکآقای
محمودیوبانو

مهدی داوری

روحاله حجازی

 7خرداد

7

41

5,000,000

543,000,000

برف

مهدی رحمانی

مهدی رحمانی

 4تیر

3

17

2,000,000

110,700,000

تجریش ناتمام

مهدی داوری

پویا آذربایجانی

 11تیر

2

12

3,000,000

61,000,000

رهاتر از دریا

حمید طالقانی

عباس جهانبخش

 14تیر

2

8

1/5 ,000,000

13,500,000

آخرین ساخته جرج کلونی در مقام کارگردان ،طرفداران زیادی دارد .این فیلم محصول  2014است
که در آن خود کلونی به همراه مت دیمون و بیل موری بازی میکنند .فیلم «مردان آثار ماندگار»
داستانی درباره جنگ جهانی دوم دارد ،اما این داستان به آنچه در این سالها درباره جنگ جهانی
دوم دیدهایم شباهتی ندارد .بســیاری از اتفاقات مهم تاریخی در فیلم حضور دارند که شامل نبرد
نورماندی (شهری در فرانسه) و نبرد بالج نیز میشود .روزولت ،ترومن ،هیتلر و گورینگ همگی در
فیلم حاضر میشوند .داستان این فیلم داســتان واحدی متشکل از هشت نفر تحت فرمان فرانک
استوکس (جورج کلونی) است .گروه او که به آنها «مردان آثار ماندگار» لقب داده شده است ،بیشتر
از تاریخدانان مسن و اساتید دانشگاه تشکیل شده که هدفی ساده دارند ،اینکه هر مقداری از آثار
هنری دزدیده شده توسط هیتلر را که امکانش هست ،نجات دهند .وقتی جنگ به پایان خود نزدیک
میشود ،نازیها تصمیم میگیرند شــروع به تخریب همه چیز کنند . . .این فیلم یکشنبه  29تیر
ساعت  23:45در سینماتک پردیس قلهک اکران میشود.
نشانی از شر اورسن ولز

 30تیر ساعت  19یکی از مهمترین فیلمهای اورســن ولز در سینما تک پردیس قلهک به نمایش
در میآید .این فیلم محصول دهه  50است و یکی از آخرین فیلمهای دوره ژانر نوآر کالسیک (از
اوایل دهه  ۱۹۴۰تا اواخر دهه  )۱۹۵۰به حساب میآید .ولز عالوه بر کارگردانی ،در فیلم نقش یک
مأمور پلیس فاسد را هم بازی میکند .چارلتون هستون ،جنت لی و مارلنه دیتریش از دیگر بازیگران
این کار هستند .فیلم «نشانی از شر» برخالف غالب فیلمهای همدورهاش به صورت سیاه و سفید
فیلمبرداری شد و به  2دلیل :اول این كه كمپانی ســازنده آن تمایلی نداشت هزینه زیادی صرف
تهیه این فیلم كند و بعد هم اینكه اورسن ولز شخصاً ترجیح میداد فیلمش را سیاه و سفید بسازد.
نیمه شب در پاریس وودی آلن

اگر ســینمای وودی آلن را دوســت دارید نباید دیدن یکی از آثار به یاد ماندنیاش را روی پرده از
دست بدهید 30 .تیرماه ،ساعت  23:45دقیقه ،فیلم «نیمه شب در پاریس» ساخته این کارگردان
در سینما تک پردیس قلهک به نمایش گذاشته میشود و فیلمی کمدی-رمانتیک-فانتزی است.
فیلم مایههای نوستالژیک و اگزیستانسیالیسم دارد و بر اساس این ایده پرداخت شده که انسان از
زمان حال راضی نیست و گذشتهها را رمانتیکتر-خالصتر و برای زندگی بهتر میداند .این فیلم در
هشتاد و چهارمین دوره مراسم اسکار برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اوریژینال شده است .در
«نیمه شب در پاریس» اوون ویلسون ،ریچل مکآدامز ،ماریون کوتیار ،کتی بیتس ،آدرین برودی،
کارال برونی و لیا سیدوکس بازی میکنند .داستان فیلم ،داستان جیل است که به همراه همسر و
پدر و مادر زنش به پاریس سفر میکند و شدیدا ً تحت تأثیر شهر و زیباییهایش قرار میگیرد .اما
همسرش ،اینز و بقیه خانواده چنین احساساتی ندارند .همزمان جیل به فکر کار کردن روی رمانش
با موضوع نوستالژی مشغول است...

به مناسبت ماه مبارک رمضان

اداره ارشاد کرج تئاتر را مجانی کرد
به سفارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز نمایش «مسخ» به
نویسندگی و کارگردانی و بازیگری امین آبان به مدت  7شب از تاریخ بیست
و ششــم تیرماه لغایت دوم مردادماه به صورت رایگان روی صحنه میرود.
به گزارش صبا این تئاتر بر اساس ســیره و حوادث زندگی پیامبران اوالعزم
اســت و دیدن این تئاتر در ایام ماه مبارک رمضان با حمایت اداره کل ارشاد
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز به مدت  7شب برای تماشاگران رایگان
شده است .عالقهمندان میتوانند از تاریخ بیست و ششم تیرماه لغایت دوم
مردادماه ساعت  21با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد استان البرز واقع در
پل آزادگان ،خیابان مطهری ،نبش شاهد دو ،به تماشای این تئاتر بنشینند
یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره  09122603703تماس حاصل
فرمایند .تئاتر «مســخ» کاری در فضای ماورایی است که به دنبال دانستن
عدالت خداوندی در آفرینش انسان است و درونمایه انسانی یعنی همان نقد
و فلسفه وجودی انسان را آشــکار میکند .در تئاتر «مسخ» ،هلن بهرامی به
عنوان دستیار کارگردان ،شقایق جعفرپور به عنوان طراح لباس ،نور و صحنه
و امین آبان به عنوان بازیگر به ایفای نقــش میپردازند .آبان ،نمایشهای
«گمسوار»« ،مســخ»« ،به موازات»« ،مرات جن» و «توقف روی ایستگاه
چهار» را در کارنامه هنری خود دارد که بسیاری از آنان در سطح کشور دارای

کشتن استنلی کوبریک

این فیلم محصول  1956و یکی از اولین آثار حرفهای کوبریک جوان است .این فیلم درباره یک گروه
تبهکار است که قسمت نگهداری از پولهای شرطبندی شده یک پیست اسبدوانی را مورد سرقت
قرار میدهند .این فیلم اگر چه چندان سودآور نبود اما تحسين منتقدان را در بر داشت .استقبال
خوب منتقدان از اين فيلم ،كمپاني هريس-كوبريك را مورد توجه كمپانی مترو گلدوين ماير قرار
داد .در این فیلم استرلینگ هایدن ،کولین گرای و وینس ادواردز بازی میکنند .این فیلم را میتوانید
سهشنبه  31تیر ساعت  19در پردیس قلهک ببینید.
جادو جیمز وان

این فیلم محصول  2013است .جیمز وان کارگردان قســمت اول فیلم دنبالهدار اره است .در کارنامه او
فیلمهای فراوان در ژانر ترس و وحشت به چشم میخورد .او با ســاخت فیلم جادو در همان هفته اول
توانست صدرنشین گیشه سینماها شود .فیلم با بودجه  11میلیون دالری ،فروش خوبی را آغاز کرد .جیمز
وان همچنین قرار است قسمت جدید از سری سریع و خشــمگین را نیز کارگردانی کند و تاریخ اکران
آن برای سال  2014در نظر گرفته شده است .وی پیش از ساخت سریع و خشمگین  ،7قرار است ادامه
فیلم توطئهآمیز را روی پرده ببرد .این فیلم داستان کارولین و راجر پرن است که در سال  1971به اتفاق
خانوادهشان به خانه و مزرعه مخروبهای در رودآیلند نقل مکان میکنند .خیلی زود اتفاقات و موارد عجیبی
به وقوع میپیوندند .ترورهای شبانه آغاز میشود و ...ورا فارمیگا ،پاتریک ویلسون و لیلی تیلور در این فیلم
بازی میکنند .این فیلم را میتوانید 31تیرماه ساعت  23:45در سینما قلهک ببینید.

رتبه شدهاند ،از آن جمله که آبان برای نمایش «مسخ» از دست رییس جمهور
موفق به دریافت جایزه شده است .بنابر این گزارش ،امین آبان اقدام مدیران
اداره کل فرهنگ ارشــاد کرج را قدمی بزرگ در آشتی تماشاگران با صحنه
تئاتر و هنرهای دراماتیک دانسته است.

توضیح
نویسنده
نام کتاب
قاتل دیوانه در حال رانندگی پشت مرسدس بنز سرقتی نقشه قتل هزاران نفر را میکشد.
استیون کینگ
آقای مرسدس
یازده داستان که هر کدام با دو نویسنده تریلر نوشته شده است که بین استعداد و هوش
دیوید بالداچی
رویارویی
شخصیتهای مشهور آنها هماهنگی ایجاد میکند.
بیوگرافی اولین زن امریکایی که به فضا سفر کرد که بعد از مرگش در سال  2012شایعات بسیاری
سالی راید :اولین زن امریکایی
لین شر
درباره او منتشر شد.
در فضا
تریلر روانشناختی درباره مردی است که بین والدینش در یک توطئه گیر کرده که پدرش را
تام راب اسمیت
مزرعه
درگیر کرده است.
داستان پزشکی است که درصدد انتقام برای خونخواهی از دخترش است که در حادثهای
هرمان کوچ
خانه تابستان با استخر شنا
وحشتناک به قتل رسیده است.
ویراستار ارشد مجله فوربز ظهور ،سقوط و تولد مجدد یک امپراطوری میلیارد دالری را بررسی
زاک اومایلی
مایکل جکسون
میکند.
گرینبرگ
داستان تاریخی واقع در سال  1863محاصره چاتانوگا را روایت میکند.
سیگار در طلوع جف شارا
سناتور و وزیر امور خارجه سابق آمریکا در کتابش چهار سال حضورش در وزارت خارجه دولت اوباما
هیالری کلینتون
انتخابهای سخت
را روایت میکند.
جیمی فریزر همراه کلر راندال سفرنامه خود را آغاز میکنند.
دیانا گابالدون
نوشته با خون خودم
این کتاب داستان یک مهاجر روسی به نام لیلیان دانکل است که به عنوان بستنیفروش پیشرفت
ملکه بستنی خیابان اورکارد سوزان جین گیلمن
قابل مالحظهای دارد.
جرج آر .آر مارتین و
مجموعه از  21داستان جدید از نویسندگان مختلفی مثل گیلیان فلین ،نیل گایمن و . . .
ولگردها
گاردنر دوزوئیس
خاطرات مؤسس چای ژینا جیپسی است که به عنوان یک مادر شرکت تولید چای ارگانیک خود را
ژینا موزیکا
زندگی در یک فنجان
برای درمان پسر مریضش شروع کرد که در حال حاضر بهبود یافته است.
آلیسون ویس شوهر و بچه و یک خانه و شغل خوب دارد ولی عادتهای مصرف دارو کمی غیر عادی است.
جنیفر وینر
همه سقوط کردند
رمان مصور که در یک مجله هفتگی بین سالهای  2002تا  2005اتفاق میافتد.
مایکل هستینگز
آخرین مجله
مردی یک فضانورد ناسا را به یک پایگاه دورافتاده نظامی میبرد و از او درباره ارتباطات مرموز آنها
پدران شما ،کجا هستند؟ و
دیو ایگرز
سؤال میکند.
پیامبران ابدی هستند؟
کورموران بعد از مرگ یک نویسنده ،پرونده وی را پیگیری میکند که در این کتاب درباره افرادی
رابرت گالبرایت
کرم ابریشم
نوشته است که همگی را میشناخته است.

نام کتاب

نویسنده

بازیگر

ایمی سون

یک به عالوه یک

جوجو مویس

مشعل آزادی :داستان ایجاد
یک دولت آزاد

الیزابت میچل

چهار :یک کلکسیون متنوع

ورونیکا روث

ملکه تیرلینگ

اریکا جانسن

چشمان خود را ببندید،
دستان را نگه دارید

کریس بوهجالیان

درخشش

ریک جیمز با دیوید
ریتز

سرقت

دانیل سیلوا

دروغهای کوچک بزرگ

لیان موریارتی

یک جاسوس میان دوستان

بن ماینتیر

شانس ما
مونالیزا :یک زندگی تحقیق
شده
پل نامرئی :سقوط نیکسون و
ظهور ریگان

ایمی بلوم

بیوفایی

دیانا هالز
ریک پرلستین
پائولو کوئیلو

توضیح
یک زن جوان بازیگر عاشــق مردی بازیگر میشود که شــایعاتی درباره وی گفته
میشود.
یک داستان عاشقانه یک مسافر با جس که شوهرش گم شده است که حوادث عجیب و غریب برای
آنها اتفاق میافتد.
فردریک آگوست بارهولدی مجسمهساز خیالپرداز فرانسوی با الهام از گوستاو ایفل ،زن یونانی و
ویکتور هوگو مجسمه آزادی آمریکا را میسازد.
مجموعه داستانهای کوتاه از نقطه نظر توبیاس فورایتون نوشته شده توسط مجموعههای مختلف
روث است.
در آینده قرن  24الکتریسیته وجود ندارد و یک دختر  19ساله سعی میکند پادشاهی خانوادهاش
را احیا کند.
یک نوجوان بیخانمان و یتیم بعد از یک انفجار نیروگاه هستهای در ورمونت را روایت میکند که از
زندگی واقعی امیلی دیکینسون الهام گرفته میشود.
ده سال بعد از مرگش خاطرات ستاره فانک منتشر میشود.
تریلری درباره دزدی یک اثر هنری مربوط به گابریل آلون است که بازخوانی قصه دزدی آثار هنری
است.
مادرها ،شوهران سابق ،همسران دوم و بچههای آنها داستان این رمان را شکل میدهند که حول
یک حادثه تراژیک تعریف میشود.
ظهور و سقوط بزرگترین جاسوس بریتانیاست که در اصل به صورت دوجانبه برای شورشی هم در
سالهای  1963کار میکرد.
دو خواهر ناتنی در امریکای  1940در جستجوی سرنوشت و اقبال رانندگی میکنند.
مونالیزا کیست؟ نویسنده پرتره از از لیزا جراردینی به تصویر میکشد که به عقیده کارشناسان
همان زن لبخند ژوکوند تابلوی لئوناردو داوینچی است.
یک نگاه انتقادی به سیاستمداران خوشروی امریکایی و اینکه چگونه سبک خوشبینی را
پایهریزی کرد.
یک روزنامهنگار  31ساله به نظر میرسد از زندگی خود راضی است تا اینکه دوست قدیمی خود را
مالقات میکند که حاال وارد سیاست شده است.

