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جمال میرصادقی تحت عمل جراحی قرار گرفت
نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی که هفت روز در بیمارستانی در تهران بستری بود ،از بیمارستان مرخص شده است .جمال میرصادقی درباره علت بستری شدنش در بیمارستان به ایسنا،گفت :حدود
هفت روز در بیمارستان بستری بودم و نهایتا رودهام جراحی شد .به گفته پزشکان االن خطر رفع شده و من هم از بیمارستان مرخص شدهام .جمال میرصادقی متولد سال  ۱۳۱۲در تهران و فارغالتحصیل رشته
ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است.داستانهای شنبه (مجموعه  51داستان کوتاه از  37نویسنده)،داستانهای دوشنبه،داستان نویسهای نامآور معاصر ایران،درازنای شب،شب چراغ،بادها
خبر از تغییر فصل میدهند،آتش از آتش،اضطراب ابراهیم  ،زندگی را به آواز بخوان،گفتوگوها ،دختری با ریسمان نقرهای،آسمان رنگ رنگ ،دندان گرگ،کالغها و آدمها و مجموعه داستانهای مسافرهای
شب،چشمهای من خسته،شبهای تماشا و گل زرد،این شکستهها،هراس،پشهها،روشنان ،نام تو آبی است (بیست داستان) ،آوازها،این سوی تلهای شن،دوالپا از نوشته های این نویسنده هستند.

در یکصد و یازدهمین برنامه سینماتک؛

خبر
«یک مکالمه» از امیر نادری در کارلوویواری

فیلم «میزانسن با آرتور پن» ساخته امیر نادری در جشنواره فیلم
کارلوویواری نمایش داده میشود.
به گزارش ایسنا ،فیلم مستند «میزانسن با آرتور پن» که نام دیگر آن «یک مکالمه»
توگوی حدودا چهار ساعته با کارگردان
است ،توسط امیر نادری ساخته شده و یک گف 
مطرح آمریکایی است که ساختاری متفاوت با ایدههای سنتی و مرسوم یک مصاحبه
دارد.این فیلم که حجم فیلمبرداری آن دو ساعت بیشتر از زمان نمایش است ،شنبه،
20تیرماه در نهمین روز از جشنواره فیلم کارلوویواری و برای دومینبار به نمایش
درخواهد آمد.در سایت این فستیوال با اشاره به نمایش این مستند در جشنواره فیلم
“ونیز” سال قبل ،آمده است« :در جشنواره ونیز تماشاگران با اثری بینظیر از امیر
نادری روبهرو شدند؛ فیلمی که کارگردانش میگوید آن را فقط برای خودش ساخته
است.بیشتر از  10سال قبل بود که “جاناتان دِم” امیر نادری را به آرتور پن افسانهای
معرفی کرد ،کسی که نادری کارهای او را به شدت تحسین میکرد .نادری سال 2005
توگوی
برای اولین بار دوربین خود را مقابل این کارگردان معروف گرفت و در یک گف 
چندساعته ،سوالهایی را از آرتور پن با محوریت فیلمها ،زندگی شخصی و نظرات پن
درباره فیلمهایی که هردو دوست داشتند پرسید .این فیلم نه فقط به واسطه نبوغ
استثنایی و کاریزمای آرتور پن  ،بلکه بهخاطر سواالت غیرقابل پیشبینی نادری ،به
یک اثر ویژه تبدیل شده است».همچنین امیر نادری درباره اینکه چرا به سراغ پن
رفته ،گفته است :آرتور پن برای من یکی از تاثیرگذارترین فیلمسازان آمریکایی است.
او متعلق به نسلی از فیلمسازان است که با آنها بزرگ شدم ،فیلمهای او همیشه در
فکرم بودند .نمیتوانستم با پن صحبت کنم؛ چون به شدت مردی آرام و خجالتی بود.
اما روزی با جاناتان دمی رفیق شدم و از او خواستم که واسطه آشنایی مان شود .سپس
با هم صمیمی شدیم و رفاقت کردیم .درباره زندگی و سینما خیلی باهم گپ میزدیم.
این فیلمساز که به عنوان یکی از فیلمسازان تاثیرگذار موج نو سینمای ایران معرفی
شده است و سال  2012فیلم «کات» را در جشنواره کارلوویواری داشت ،آثاری
همچون «دونده»« ،ساز دهنی»«،ماراتن»« ،خداحافظ رفیق» و ...را در کارنامه کاری
خود دارد.پنجاهمین جشنواره فیلم کارلوویواری این روزها در کشور چک در حال
برگزاری است که برخالف دورههای قبل هیچ نمایندهای از سینمای ایران در آن حضور
ندارد .سال گذشته فیلم «ماهی و گربه» شهرام مکری در این جشنواره نمایش داده
شد.کارلوویواری جشنواره فیلمی است که هرساله در ماه ژوئیه در شهری به همین
ل غربی جمهوری چک برگزار میشود .این جشنواره که کارش را از سال
نام در شما 
 ۱۹۴۶آغاز کرده ،مهمترین جشنواره اروپای مرکزی و شرقی بهشمار میرود و دارای
دو بخش رقابتی و غیررقابتی است.

اشکهای خیراندیش و معصومی در نمایش «رسم عاشقکشی»

خسرو معصومی گفت :دلیل تغییر پایانبندی فیلم «رسم
عاشق کشی» تلخی زیاد آن سکانس بود که حتی آن را
در جشنوارههای خارجی هم غیرقابل پخش میکرد.
به گزارش ایسنا ،در یکصد و یازدهمین برنامه سینماتک
خانه هنرمندان ایران که در تاالر استاد ناصری برگزار شد ،فیلم
«رسم عاشقکشی» به روی پرده رفت که در ادامه نشست نقد
و بررسی فیلم برگزار شد .در ابتدای این نشست محمد جعفری
این فیلم را رنسانسی در خسرو معصومی عنوان کرد و گفت:
کارنامه معصومی تا پیش از ساخت این فیلم ،چندان قابلدفاع
نبود .اما از این نقطه او به زادبومش بازمیگردد که از محیط آن
شناخت کامل دارد و همین امر موجب تجدید حیات معصومی
میشود .پس از آن کیوان کثیریان کارگردان فیلم را مخاطب
قرار داد و از او خواست در مورد تحقیقات صورت گرفته برای
ساخت این فیلم توضیح بدهد .معصومی پاسخ داد :موضوع فیلم
کامال مستند و واقعی است .حدود سال  80با چند قاچاقچی
چوب قرار گفتگو داشتم که به همین جرم زندان هم رفته بودند.
اما چون خود را قربانی و بیگناه میدانستند حاضر به گفتگو
نشدند ،با وکیل آنها گفتگو کردم که از دل آن داستان این
فیلم در آمد.در ادامه خسرو معصومی به ابعاد دیگر این فیلم
اشاره کرد و گفت :در آن منطقه رسم عاشق کشی اینگونه
است که قاچاقچیان چوب اگر ماموری را تنها گیر بیاورند او را
میکشند و سر به نیست میکنند .اگر کسی از اعضای مافیای
چوب به زندان بیفتد ،تا زمانی که در زندان است هزینه زندگی
خانوادهاش توسط مافیا تامین میشود .پس این افراد نه برای
قطع درخت نگرانی دارند ،نه از کشتن ماموران میترسند .وی
ادامه داد :مشکل اصلی که در این فیلم مطرح میشود ،بیکاری
است .از منطقه هزارجریب که روستاهای فراوانی دارد ،تا محیط

شهری که ممکن است کاری وجود داشته باشد ،چند ساعت
فاصله است .در نتیجه مردم آن منطقه عمال نمیتوانند برای کار
رفتوآمد کنند و در دسترسترین مسیر کسب درآمد ،قاچاق
چوب است .ما بدون جنگل قادر به ادامه حیات نیستیم ،اما
متاسفانه برای ویالسازی جنگلها را به آتش میکشند.
در بخش بعدی نشست ،گوهر خیراندیش از طریق تماس تلفنی
در برنامه حاضر شد و ضمن ابراز تاسف به دلیل عدم حضور در سالن
گفت :این فیلم هیچگاه تازگیاش را از دست نمیدهد و اگرچه در
جشنوارههای مختلف داخلی و خارجی نمایش داده شده ،باز هم
مورد استقبال مردم و منتقدین قرار میگیرد .زمانی که فیلمنامه
«رسم عاشق کشی» را خواندم در عین اینکه فضای آنرا دوست
داشتم ،از آن میترسیدم .چون گمان میکردم شاید قادر به ایفای
نقش آن زن شمالی و حسهای دوگانه او نباشم و در واقع با این
نقش دچار چالش بودم .ولی برای تحلیل این شخصیت و همینطور
شناخت فضای کار در شمال ،از خسرو معصومی کمک گرفتم.
زمانی هم که در آن فضا قرار گرفتم ،روز به روز بیشتر مجذوب این
نقش شدم .سعی کردم در فیلم نقش مادری را بازی کنم که هم با
گوهر خیراندیش و کارهایش فاصله داشته باشد و هم تناقضات و
درگیریهای درونی این شخصیت در فیلم را نشان بدهد.خیراندیش
در ادامه ضمن اشاره صحنههای خاطرهانگیز این فیلم و همراه با
بغض و اندوه گفت :در آن زمان جمشید اسماعیلخانی را از دست
داده بودم و صحنه پایانی فیلم که در ادامه دچار تغییر شد ،بهشدت
مرا تحتتاثیر قرار داد .این فیلم یکی از آثار بسیار درخشان خسرو
معصومی است که آنرا نقطه عطفی در کارنامه هنری خودم
میدانم« .رسم عاشق کشی» در هر جشنواره داخلی و خارجی
شرکت کرده برای گروه سازنده آن افتخارآفرین بوده است و متاسفم
که امروز نتوانستم به تماشای آن بنشینم.

گفتوگو باکمال تبریزی ؛

دیپلمات فیلم «از رئیسجمهور پاداش نگیرید» ظریف نیست

فیلم سینمایی «از رئیسجمهور پاداش نگیرید» با نام قبلی
«پاداش» به کارگردانی کمال تبریزی بعد از هفت سال با
اصالحاتی اکران شد .کمال تبریزی درباره این فیلم با ایلنا
ی ِآید.
گفتوگو کرده است ،گزیدهای از آن در زیر م 
این کارگردان در پاسخ به این سوال که« ،چرا شما نقش
محمدجواد ظریف را به گونهای بازی کردید که انگار مرد
مذاکرات است اما مذاکراتش به نتیجه نمیرسد؟» میگوید:
«در فیلم نقش ظریف را بازی نمیکنم زیرا در زمان ساخت،
محمدجواد ظریف نقش جدی در سیاست نداشت .آن نقشی
که من بازی میکنم شبیه آقازاده (رئیس وقت سازمان انرژی
اتمی) است .اما دست بر قضا زمان اکران فیلم با دورهای مقارن
شده که ظریف فعالیتهای خوبی در حوزه هستهای انجام داده
و بخشی از آن شبیه نقش من در فیلم شده است».
او همچنین درباره فیلمبرداری فیلم در عربستان هم گفت
«ساخت فیلم و فیلمبرداری در عربستان بسیار سخت بود زیرا
بازیگران واقعا به حج مشرف شده بودند و از طرفی باید در فیلم
نیز نقش خود را بازی میکردند همچنین ماموران عربستانی
نیز بسیار مراقب بودند لذا ما مجبور بودیم دوربین را در میان
لباس احرام مخفی کنیم و همین مسئله به بازیگران و سایر
عوامل فیلم استرس زیادی وارد میکرد ».او همچنین درباره
سختگیری نسبت به فیلمهای تبریزی گفت « دلیل اول آن
این است که مجموعه نگاه و نظری که به نوعی جامعه را
کنترل میکند به دنبال این است که افراد خیلی خوشحال
نباشند یا فیلمی را نبینند که آنها را به تفکر وادار کند و این
نگاه فقط در سینما نیست بلکه در برگزاری کنسرتها حتی
هیجاناتی که ناشی از مسابقات ورزشی بهوجود میآید نیز دیده
میشود .درحالیکه باید اجازه دهیم مردم خوشحالی کنند.

مفقودی

گواهینامه پایان تحصیالت به شماره  81120329298مورخه 1382/11/16
مهندسی کشاورزی – اقتصاد کشاورزی آ قای شهاب صیادی دهنو فرزند جواد به
شماره شناسنامه  2389صادره از بویراحمد فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد واحد
یاسوج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

گواهی حصر وراثت

آقای سعد اسفندیاری غریبوند فرزند مراد دارای شماره شناسنامه  161به شرح
دادخواست به کالسه  2/230/94از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین و چنین توضیح داده که شادروان مراد اسفندیاری غریب وند فرزن ولی
بشناسنامه شماره  793در تاریخ  83/5/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر پسر
متوفی  -2محمد مراد اسفندیاری غریبوند فرزند مراد ش ش  146صادره از رامهرمز
پسر متوفی  -3رمضان اسفندیاری غریبوند فرزند مراد ش ش  191صادره از مسجد
سلیمان پسر متوفی  -4مهرداد اسفندیاری غریبوند فرزند مراد ش ش  46صادره از
مسجد سلیمان پسر متوفی  -5مهران اسفندیاری غریبوند فرزند مراد ش ش 306
صادره از مسجد سلیمان پسر متوفی  -6شوکت اسفندیاری غریبوند فرزند مراد ش
ش  882صادره از مسجد سلیمان دختر متوفی  -7کوکب اسفندیاری غریبوند فرزند
مراد ش ش  14290صادره از مسجد سلیمان دختر متوفی -8فریبا اسفندیاری
فرزند مراد ش ش  277صادره از رامهرمز دختر متوفی  -9فریده اسفندیاری غریبوند
فرزند مراد ش ش  197صادره از مسجد سلیمان دختر متوفی  -10ناهید اسفندیاری
غریبوند فرزند مراد ش ش  183صادره از مسجد سلیمان دختر متوفی  -11مهین
اسفندیاری غریبوند فرزند مراد ش ش  100صادره از مسجد سلیمان دختر متوفی
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
م الف 271/

گواهی حصر وراثت

خانم آناهیتا قراچه فرزند کرم دارای شناسنامه شماره  8011به شرح دادخواست به کالسه  94/259/2از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان کرم قراچه فرزند رجبعلی شناسنامه  597در تاریخ  94/4/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :متقاضی با مشخصات
فوق الذکر دختر متوفی-2مدینه رنجبر فرزند سلبعلی ش ش  137صادره از ممسنی همسر متوفی-3مریم قراچه فرزند کرم ش ش  1341صادره از شیراز دختر متوفی-4رویا
قراچه فرزند کرم ش ش  8872صادره از گچساران دختر متوفی -5سارا قراچه فرزند کرم ش ش  524صادره از گچساران دختر متوفی
شورای حل اختالف شماره  2گچساران
م الف 284/

فیلم «از رئیسجمهور پاداش نگیرید» به نوعی نقد ریاکاری
است و طبیعیست که گروهی دربرابر چنین نقدی مقاومت
کنند البته بخشی از این مقاومت به پایین بودن روحیه
نقدپذیریبازمیگردد».
وی افزود:دقیقا .من مطمئنم اگر یک فیلم سینمایی درباره
اختالسهای سالهای اخیر ساخته شود؛ شاید پذیرفته شود
اما اگر تبدیل به چند فیلم شود جلوی آن گرفته خواهد شد
زیرا گفته میشود سیاهنماییست درحالیکه باید فعل بد و
کار زشت را آنقدر نقد کرد تا کال از بین برود به همین دلیل
است که امروز شاهد هستیم تقریبا هر ماه یک اختالس صورت
میگیرد زیرا قبح این کار ریخته است و همه به نوعی تصور
میکنند اختالس کار زشتی نیست .امروز درباره اختالس به
خوبی میتوان یک فیلم طنز ساخت که در عین خندهدار
بودن؛ بیننده را به فکر وادارد و حتی به گریه بیندازد .امروز
باوجود رسانهها ،روزنامهها ،سینما و کارهایی که آنها درباره
آگاهی آحاد جامعه انجام میدهند؛ باز ما شاهد فساد زیادی
هستیم .حال تصور کنیم اگر سینما و رسانه به این مسائل
نپردازند و فقط به دنبال سرگرمی باشند آن وقت چه فاجعهای
رخ میدهد .نتیجهای که زمانی فیلم فارسی برای جامعه ایران
به دنبال داشت .تصور میکنم کسانی که در دورهای فشار
زیادی به سینما میآوردند تا سینما مشکالت اجتماعی و
اقتصادی را بیان نکند؛ میترسیدند منافع خودشان در خطر
بیفتد و سینما بخشی از فساد خود آنها را افشا کند .درحالیکه
واقعیت این است که کسی که انسان را دوست دارد؛ او را نقد
میکند تا اصالح شود و نقد باعث رشد میشود هرچند هنوز
در مجموعه مدیران کشور و مردم این فرهنگ ،رسمی نشده
و جا نیفتاده است».

