این شماره تقدیم میشود به خاطره

حسینعلیزاده
نشانشوالیهراردکرد:

مهدی خالدی

تاآخرعمربهنامم
پیشوندیاپسوندی
نخواهمافزود

به احترام سالمرگش

12

سروشصحت
از سریال جدیدش به صبا گفت:

توقع مخاطب قدرت
ریسکپذیریام را
کمنمیکند
3

سال دوم شماره 161یکشنبه9آذر7 1393صفر1436

ﻫﻴﺌﺖ

ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺷﻬﻴﺪ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ

30NOV 2014

12صفحه قیمت1000:تومان

روزنامه فرهنگ و هنر
بازیگر فردوس
«شیار »143از تجربه
موفقشدرسینمابه
صبامیگوید

ﺁﻭﻳﻨﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻧﺪ

ﺩﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻭﻳﻚﻓﻴﻠﻤﺴﺎﺯ
ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺩﺍﻭﺭﻯ

قصهایبکر
و نگاه زنـانه

ﻣ
ﺤﻤﺪﻋﻠﻰﻓﺎﺭﺳﻰ،ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ
ﻣﺴﺘﻨﺪ»ﺍﺑﺮﻫﺎﺩﺭﺭﺍﻫﻨﺪ«

ﺍﮔﺮﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ
ﮔﺴﺘﺮﺵﺗﺸﻴﻊﻫﺴﺘﻴﺪ

ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ

ﻫ

ﻣﺮﻭﺭﻯ

ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ

ﺸﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﺏ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ

ﻳﺎﺭﻣﺤﻤﺪﻟﻮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯ

ﻋﻴﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺩﺭ »ﻋﻴﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ«

ﺗﻤﺎﺷﺎﻯ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎﻯ
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ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ » ﻭﻳﺰﻳﻮﻥ ﺩﻭ ﺭﺋﻞ«

ﻳﻚﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ45ﺳﺎﻟﻪ
ﺳﻮ
ﺋﻴﺴﻰﺩﺭﺳﻴﻨﻤﺎﺣﻘﻴﻘﺖ

گفتگو با آروند دشتآرای
کارگردان نمایش «لندن،
رم ،تهران ،آمستردام»

همراه با ویژ هنامه
هشتمین
جشنواره بین المللی
سینما حقیقت
ﺍﻣ

ﺮﻭﺯ
ﺸﻨﻮﺍﺭﻩ

ﺩﺭ ﺟ

دیگر
مخالفتئاتر
گیشهمحـور
هستم

صبا از نشست خبری آیدین آغداشلو در
گالری اثر گزارش میدهد

مردم اجازه دادند
کنار بروم...

9

شروع صداگذاری ،همزمان با تدوین

4

پای «ژاوی» هرناندز
هم به سینمای ایران
باز میشود

2

یادداشت
سردبیر

2

حسین علیزاده
فرهیختگی
به جا آورد
با حضور گروهی از سینماگران

نمایش منتخبان جشن سینما
در آلمان کلید خورد
اولین دوره نمایش فیلمهای منتخب جشــن خانه ســینما در کلن با
برپایی نشست خبری آغاز به کار کرد.
نمایش این فیلمها از روز جمعه آغاز شده و تا 9آذر در کلن ادامه خواهد
داشت .این برنامه توسط خانه ســینما با همکاری فستیوال فیلمهای
ایرانی کلن برگزار میشود.
فرهاد توحیدی ،رئیس هیئت مدیره خانه ســینما ،هم با بیان اینکه
هرســال آثار منتخب جشن ســینمای ایران در آذرماه در کلن آلمان
به نمایش درمیآید ،اظهار کرد :امســال اولین دوره است و امیدواریم
کاستیهای موجود از سال بعد برطرف شده و شکل منظمتری به خود
بگیرد.
غالمرضا موسوی رئیس شورای عالی تهیهکنندگان سینمای ایران هم
با اشاره به کم کاریهایی که در ارتباط با سینمای دنیا شده است گفت:
امیدوارم اقدامهایی که از سوی خانه سینما شروع شده باعث شود بازار
ما تنها محدود به کشورمان نباشد.
محمدعلی باشهآهنگر که با فیلم «ملکه» در این برنامه حاضر است با
اشاره به واکنشهای مختلفی که به فیلمش در ایران شده است گفت:
برایم جالب است تماشــاگران در اینجا چه واکنشی خواهند داشت.
فراهم شــدن چنین امکانی جای تقدیر دارد خصوصاً برای یک فیلم
جنگی که پیام صلح دارد.

اختالف نظر مدیران پشت آنتن تلویزیون

«امروز هنوز تمام نشده» دو هفته زودتر از آنتن پایین آمد
«امروز هنوز تموم نشده» که یک سال و نیم برنامه روی آنتن
شبکه یک سیما بود ،آخرین برنامه خود را برخالف انتظار زودتر
از آنچه باید به پایان رساند .در این آخرین ،پدرام کریمی مجری
برنامه با مخاطبان خود خداحافظی کرد و از پایان برنامه خبر
داد .یکی از عوامل گروه تولید نیز روز گذشته در اینستاگرام خود
مطلبی درخصوص تعطیلی این برنامه منتشر کرد و به حضور
مدیرانی اشاره کرد که موجب پایان زودرس آن شدهاند .اگرچه
این عضو گروه تولید معتقد است که برنامه «امروز هنوز تموم
نشده» به زودی پرقدرتتر از قبل بازمیگردد؛ در پایان مطلب
کوتاه خود میگوید« :این مدیران هستند که تعطیل میشوند
نه برنامهها».
پدرام کریمی مجری این برنامه در پاسخ به صحت خبر تعطیلی
برنامه شــبکه یک بیان کرد« :قرار بود برنامه تا پایان آذر روی
آنتن باشد ،اما برخالف قراردادمان دو هفته زودتر تمام شد».
وی علت تعطیلی را منوط به توضیحاتی دانست که تهیهکننده
«امروز هنوز تموم نشده» خواهد داد.
احســان ارغوانی تهیهکننده این برنامه ،بــا وجود پیگیریهای
خبرنگار صبا درخصوص علت این تعطیلی زودهنگام پاسخگو نبود.
در توضیح این مطلب یکی از عوامل گروه که نخواســت نامش
عنوان شود ،علت به پایان رســیدن برنامه را اختالفنظر مدیر
گروه اجتماعی شبکه یک و تهیهکننده آن دانست.
به گفته وی این برنامه پس از یکســال و نیم حضور روی

ادای دین به
یک رمز شکن
نابغه
6

عکس:اختصاصیصبا/امیدمسعودیفر

«سیگنال موجود است»
آماده پخش از شبکه 3

اولینفیلمسینماییکاظم ُمالیی،منتظر
جواب مرکز گسترش

علیاکبر عبدالعلیزاده:
هنرمند ،دانشــمند ،عالم،
پژوهشــگر همهوهمــه
هنگامی به جایگاه و مرتبه
باالییازفرهنگجامعهارتقا
مییابند و فراتــر از زمان و
مکان به ماندگاری میرسند
که به فرهیختگی برسند.
این فرهیختگی جامعیت سواد و بینش و دانش است و
درعینحال به هیچ یک از اینها وابسته نیست.
چنانچه استاد کریم مجتهدی ،چهره ماندگار فلسفه
ایران ،فرهیختگی را اینگونه تعریف میکند« :زمانی که
صفت فرهیخته به کار برده میشود مفهوم «جامعیت»
به میان میآید ،به این معنا که فرد دارای مجموعهای
از علوم است؛ در نتیجه او را در مجموعهای از دانشها
میسنجیم ».در گذشته نیز سقراط زمانی که درباره
فضایل اخالقی صحبت میکرد بر این اعتقاد بود که
هر فضیلتی مستلزم داشتن فضیلت دیگر نیز هست و
میان فضایل باید هماهنگی وجود داشــته باشد .این
فیلسوف یونانی پس از طرح این مسئله به این نتیجه
میرسد که آنچه فضایل اخالقی را به یکدیگر اتصال
میدهد و تضاد میان آنها را از بین میبرد« ،بصیرت»
معنا همان «جامعیت» است؛
است« .بصیرت» در یک 
در نتیجه آن بصیرتی که ســقراط از آن نام میبرد به
معنای یک نوع شناخت وسیع و همه جانبه بوده است
که همان «فرهیختگی» نام میگیرد.

ادامه در صفحه 2

«بازی تقلید»
از نگاه بازیگر اصلی و
عواملفیلم

مصاحبهاختصاصیصبا
بانمایندهبازی«پروانه»

دیگر قرارداد
ترکمانچایهم
بامانمیبندند
11

خبرساز امروز:

سیدمهدی خاموشی

حکم وزیرارشادبرای
رئیسسازمانتبلیغاتاسالمی
آنتن به شکل بدی تمام شــد؛ درحالی که قرار بود تا اربعین
ادامه داشته باشــد .این عضو گروه تولید بنا به شنید ههای
خود میگوید :دلیــل اصلی تعطیلــی اختالفنظر معصومه
آشــتیانیزاد ،مدیر گروه اجتماعی و ارغوانی بر ســر محتوا
بوده است .وی ادامه میدهد :برخالف پیشنهادی که تیرماه
سال جاری آشــتیانیزاد به تهیهکننده برنامه «امروز هنوز
تموم نشده» مبنی بر تهیه یک برنامه جدید داده بود ،آذرماه
و پیش از پایان قرارداد این برنامه از آنتن حذف شــد .بنا به
گفته این عضو گروه تولید ،سری جدید برنامه «امروز هنوز
تموم نشــده» به تهیهکنندگی حامد جــوادزاده روی آنتن
خواهد رفت.

با حکم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حجت
االسالم و المسلمین سیدمهدی خاموشی بهعنوان عضو
شورای بازبینی فیلمهای سینمایی منصوب شد.
در متن حکم آمده است:
«نظر به مراتــب علمی و تجربیات ارزنده و شایســتگی
جنابعالی در حوزه مســائل فرهنگی و هنری و به استناد
تبصره ماده  6آییننامه نظارت بر نمایش فیلم ،اسالید و
ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ،مصوب جلسه82/5/19
هیئت محترم وزیران و بنا به پیشــنهاد رئیس ســازمان
سینمایی،بهموجباینحکمبهعنوانعضوشورایبازبینی
فیلمهای سینمایی منصوب میشوید؛ توفیق روز افزون
جنابعالی را از خداوند متعال مسالت دارم».

به نام خدا

جناب آقای دکتر سرافراز

انتصاب شایسته شــما را به ریاســت سازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تبریک
عرض میکنیم .امید داریم که با درایت و تدبیر
حضرتعالی که خود از دلسوختگان رسانه ملی
هستید امور فرهنگی کشور سامان بهتری بیابد.
انجمن صنفی شرکتها و موسسات فیلمسازی ایران

به نام خدا

جناب آقای دکتر پورمحمدی

انتصاب هوشمندانه شما به عنوان معاون سیما
موجب دلگرمی و امید همــه هنرمندان عرصه
تولید برنامههای تلویزیونی شــده است .ضمن
تبریک این اتفاق فرخنده آمادگی اعضای خود
را برای همکاری و مساعدت در کلیه عرصههای
برنامهسازی اعالم میدارد.
انجمن صنفی شرکتها و موسسات فیلمسازی ایران

