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اخبار
ضیافت «نوبل» بار دیگر لغو شد

مراسم اهدای جایزه نوبل در استکهلم همچون
سال گذشته به دلیل همهگیری کرونا لغو شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دویچه وله ،بنیاد
نوبل روز پنجشنبه اعالم کرد امسال ضیافت
اهدای جوایز نوبل در استکهلم برگزار نخواهد شد
و برندگان جوایز خود را در کشورهایشان دریافت
خواهند کرد .بر اساس اعالم بنیاد نوبل ،این
تصمیم به دلیل نامشخص بودن وضعیت کرونا و
شرایط سفرهای بینالمللی اتخاذ شده است .با این
حال ،مراسمی تشریفاتی برای شاخههای علمی و
ادبیات ،بدون حضور برندگان در دهم دسامبر و در
استکلهم برگزار خواهد شد .همچنین بنیاد نروژی
نوبل که مسوولیت اهدا جایزه صلح نوبل را برعهده
دارد ،هنوز احتمال اهدای جایزه صلح نوبل در
«اسلو» و در مراسمی حضوری را رد نکرده است.
سال گذشته جایزه صلح نوبل در یک مراسم مجازی
به «برنامه جهانی غذا» اهدا شد .برگزیدگان جوایز
امسال نوبل در بخشهای پزشکی ،فیزیک ،شیمی،
ادبیات ،صلح و اقتصاد در فاصله چهارم تا یازدهم
اکتبر مشخص خواهند شد .سال گذشته ،ضیافت
نوبل برای نخستینبار در نیم قرن گذشته لغو شد.
ن باری که ضیافت نوبل لغو شد به سال
آخری 
 ۱۹۵۳بازمیگردد .این مراسم در طول جنگ جهانی
اول و دوم نیز لغو شده بود.

«اسطرالب» به ایرانشهر بازگشت
همزمان با بازگشت دوباره «اسطرالب؛ یک ممیز
دو» به تماشاخانه ایرانشهر تیزر این نمایش نیز
منتشر شد.
به گزارش مهر ،اجرای کمدی-تراژدی «اسطرالب؛
یک ممیز دو» به کارگردانی صدرا صباحی که به
دنبال باال گرفتن شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
سالنهای نمایشی برای مدتی متوقف شده بود
از روز سهشنبه  ۶مهر ماه ساعت  ۱۹:۳۰بار دیگر
به صحنه باز میگردد و در سالن ناظرزاده کرمانی
تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.
این نمایش نگاهی است دوباره به بنیان خانواده
و پدید آمدن وضعیتهایی که معناباختگی این
واژه را تداعی میکنند« .اسطرالب؛ یک ممیز دو»
قصد دارد در روزهای منجمد و ویروسی ،تعاملی
دگربار برقرار کند بین بازیگران و تماشاگران .تالشی
در جهت بازنمایی شادی و مصیبتی که همزمان
و بدون هشدار امکان وقوع دارد ،بازتاب پارودی
زندگی بر صحنه تئاتری که آیینه زندگی است.

فرهنگوهنر

کارگردان «قیصر ۴۰ ،سال بعد»:

«قیصر» به دلیل تفاوت با جریان رایج فیلمهای آن زمان محبوب بود
به گزارش ایلنا« ،قیصر ۴۰ ،سال بعد» مستندی است ساخته
مسعود نجفی خبرنگار حوزه سینما که چهل سال بعد از ساخت
فیلم سینمایی «قیصر» یعنی در سال  ۱۳۸۸به سراغ عوامل،
لوکیشنها و سینماهای نمایشدهنده این فیلم رفته و در گفتگو
با سینماگران و مردم به این فیلم ماندگار تاریخ سینمای ایران
پرداخته است .در ادامه گفتوگو با مسعود نجفی را میخوانید:
شما عالوه بر مستند «قیصر ۴۰ ،سال بعد» یک مستند
هم در مورد حاج کاظم فیلم «آژانس شیشهای» ساختید ،یعنی
فیلمهایی را انتخاب کردید که در تاریخ سینمای ما ماندگار
هستند .آیا انتخاب قیصر صرفا به دلیل عالقه به سینما بوده
است؟
همه این سوژهها حین کار خبرنگاری ساخته شد و به ذهنم
رسید .مستند «قیصر ۴۰ ،سال بعد» مربوط به زمانی است که
من سالها به فیلمسازی عالقه داشتم اما فرصتی فراهم نمیشد.
حتی قبل از کار خبرنگاری عالقه اصلی من به فیلمسازی بود ،اما
دست روزگار مرا به سمت خبرنگاری کشاند .در یکی از همین
سوژههای خبری که پیگیری میکردم به عیادت عباس شباویز
تهیهکننده فیلم «قیصر» رفته بودم که در بیمارستان کسری
بستری بود .آن روز که به عیادت شباویز رفتیم ،هماهنگ کردم
که مسعود کیمیایی هم بیاید .در دوران خبرنگاری از این کارها
زیاد انجام میدادم ،برای اینکه بازخورد خبر بیشتر شود و دیده
شود هماهنگ میکردم تا کسی که مثال با آن شخص همکاری
و خاطره داشته هم بیاید و این دیدارهای مشترک شکل بگیرد.
آن روزی که با مسعود کیمیایی به دیدن شباویز در بیمارستان
کسری رفتیم ،به واسطه دیالوگهایی که بین این دو نفر رد
و بدل میشد به ذهنم رسید این مستند را در چهلمین سال
ساختش بسازم؛ به چند دلیل ،یکی اینکه «قیصر» یکی از
مهمترین فیلمهای تاریخ سینماست که جریانساز بوده و
متفاوت از فیلم های رایج زمانش بود و یک فضای جدیدی
بهوجود آورد .دوم اینکه از معدود فیلمهای آن زمان بود که
همه عواملش به جز یکی دو نفر بقیه در قید حیات بودند و اکثر
آنها هم در ایران و در دسترس بودند.
به همین دلیل بعد از اینکه از بیمارستان آمدیم این پیشنهاد
را به عباس شباویز دادم که خیلی استقبال کرد ،با مسعود
کیمیایی هم مطرح کردم ،او هم استقبال کرد .به دلیل وضعیت
عباس شباویز خیلی سریع بعد از ترخیص او از بیمارستان قرار
اصلیمان که جمع شدن عوامل اصلی در منزل شباویز بود،
گذاشتیم و به دلیل اینکه شباویز بیماری سرطان داشت و باید
زودتر این اتفاق میافتاد ،خیلی به سرعت شروع به کار کردیم.
شانسی که داشتم این بود که مازیار پرتو که سالها بود مقیم
خارج از کشور شده بود ،در آن مقطع در ایران بود و ما اولین
قرارمان را با مسعود کیمیایی ،منوچهر اسماعیلی ،مازیار پرتو و
جمشید مشایخی در منزل عباس شباویز گذاشتیم.
کار از آنجا آغاز شد و بعد در ادامه با مسعود کیمیایی به
لوکیشنهای فیلم رفتیم که لوکیشن اصلی همان محله امامزاده
یحیی بود .در مرحله بعد با عباس شباویز و عبدالله علیخانی
به سینماهای نمایشدهنده فیلم رفتیم و درباره بحث اکران فیلم
صحبت کردیم .در یک مرحله هم به سراغ کسانی رفتیم که
در «قیصر» بودند اما در آن جلسه اصلی خانه شباویز حضور
نداشتند ،مثل بهمن مفید ،جالل پیشواییان ،اکبر معززی ،پوری
بنایی و ناصر ملکمطیعی که این دو نفر خیلی سخت جلوی

مسعود نجفی کارگردان مستند «قیصر ۴۰ ،سال بعد» که همزمان با روز ملی سینما وارد شبکه نمایش خانگی شده از آن روزها
و ساخت این مستند با حضور عواملش گفت.

فکرمیکنم
هنوز هم از لحاظ
تعدادبلیت
فروختهشده،
«قیصر» جزو
چندفیلم
پرمخاطبتاریخ
سینما باشد و
اگر با توجه به
جمعیت آن زمان
محاسبهکنید،
نشان میدهد
که اتفاق خیلی
بزرگی است
دوربین حضور پیدا کردند و تقریبا یک سال پیگیرشان بودم.
یکی دیگر از کسانی که در این فیلم حضور دارد ،اسفندیار
منفردزاده است .او جزو اولین کسانی است که در تاریخ
سینمای ایران ،به صورت حرفهای شروع به ساختن موسیقی
فیلم میکند که بخش زیادی از موسیقی فیلمهای شاخص تاریخ
سینمای ایران که در ذهنهایمان باقی مانده است ،از کارهای
شاخص منفردزاده است.
او یکی از کسانی بود که تالش کردم در این فیلم حضور داشته
باشد و با وجود اینکه در استکهلم زندگی میکرد ،ارتباط برقرار
شد و او این همکاری را با من داشت تلفنی صحبت کردیم و
خودش طبق کادری که میخواستم جلوی دوربین نشست و از
طریق یک مسافر تصاویر را فرستاد.
در ادامه با سینماگران درباره این فیلم و تاثیرگذاری آن
صحبت کردم .در واقع تالشم این بود به سراغ آدمهای تاثیر
گذار تاریخ سینما بروم مثال علی کسمایی به عنوان پدر دوبله
ایران جلوی دوربین آمد ،به سراغ چنگیز جلیلوند رفتم ،با
عزتالله انتظامی ،اصغر بیچاره ،علی معلم ،سعید راد ،محمد
متوسالنی ،امین تارخ ،پرویز نوری ،سیروس الوند ،حمید
نعمتاله و فاطمه معتمدآریا صحبت کردیم .سعی کردم همه
طیفها درباره «قیصر» اظهار نظر کنند .حتی در تیتراژ پایانی
مردم درباره «قیصر» صحبت میکنند.
دلیل خاصی داشت که بنایی و ملکمطیعی جلوی دوربین

نمیآمدند؟
بله ،خصوصا ناصر ملکمطیعی با این موضوع که
شخصیت اصلی کار وثوقی است و خودش حضور ندارد ،مسئله
داشت و در واقع این احترام را برای او قائل بود که در غیابش

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ســریران بنــای عرفــان درتاریــخ  1400،06،28به شــماره ثبــت  53305به شناســه ملــی 14010284343
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :طراحــی مشــاوره و
محاســبه و نظــارت فنــی و اجــرای کلیــه پــروژ ه هــای عمرانــی اعــم از ابنیــه ســبک و ســنگین و فلــزی و بتنی،اجری،چوبی،ســنگی و راه و بانــد و
معمــاری شــهر ســازی  ،طراحــی و ایجــاد و نگهــداری فنــی فضــای ســبز و محوطــه ســازی و بازســازی و نوســازی بافتهــای فرســوده شــهری  ،اخــذ
و اعطــای نمایندگــی شــرکتهای معتبــر داخلــی و خارجــی ،انعقــاد قــرارداد بــا کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ،ایجــاد شــعب و نمایندگــی در
داخــل و خــارج کشــور ،اخــذ وام و اعتبــارات بــه صــورت ارزی و ریالــی از کلیــه بانکهــای داخلــی و خارجــی ،شــرکت در کلیــه مناقصــات ،پیمانهــاو
مزایــدت دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و بیــن و المللــی ،برگــزاری و شــرکت در کلیــه همایشــهاو ســمینارها و کنفرانســهای مختلــف داخلــی و
خارجــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
خوزســتان  ،شهرســتان اهــواز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر اهــواز ،محلــه لشــکر  ،خیابــان شــهید ســعید نظــری  ،خیابــان شــهید اشــرفی اصفهانــی ،
پــاک  ، 210طبقــه همکــف کدپســتی  6153648349ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم
الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای امیــن رحیمــی بــه شــماره ملــی  1742164188دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه خانــم مریــم ســعادتی بــه
شــماره ملــی  1757269800دارنــده  500000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای امیــن رحیمــی بــه شــماره ملــی 1742164188
و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم مریــم ســعادتی بــه شــماره ملــی
 1757269800و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامــل و رئیــس هیئــت
مدیــره متفقــا همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج
آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز (2642 )1196862

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060306271001383هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی خدیجــه پرویــن فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه متشــمل بــر ســه
دربنــد مغــازه بــه مســاحت  162/88متــر مربــع ( کهمقــدار  25متــر مربــع از پــاک  475فرعــی و  137/88متــر مربــع از
پــاک  445فرعــی از 14اصلــی بخــش  9میباشــد ) واقــع در طــاب ســتایش  6پــاک  12خریــداری از مالــک رســمی
اقــای محمــد پرویــن و اکبــر برومنــد گلشــن محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/07/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  1400/07/18 :م الــف 956 :
بشیر پاشائی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد 2661

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060306271001384هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد منطقــه پنــج تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی زهــره پرویــن فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه متشــمل بــر ســه
دربنــد مغــازه بــه مســاحت  162/88متــر مربــع ( کــه مقــدار  25متــر مربــع از پــاک  475فرعــی و  137/88متــر مربــع
از پــاک  445فرعــی از 14اصلــی بخــش  9میباشــد ) واقــع در طــاب ســتایش  6پــاک  12خریــداری از مالــک رســمی
اقــای محمــد پرویــن و اکبــر برومنــد گلشــن محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریــخ
انتشــار نوبــت اول  1400/07/03 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  1400/07/18 :م الــف 958 :
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جلوی دوربین مستندی درباره فیلمی که بازیگر اصلیاش او
بوده ،حضور پیدا نکند که درنهایت راضی شد حضور کوتاهی
داشته باشد.
خیلی سعی کردم همه کسانی که در «قیصر» بودند در این
مستند هم حضور داشته باشند ،زمانی که دوباره عباس شباویز
در بیمارستان بستری شده بود ،با عباس کیارستمی به دیدنش
رفتیم و در آنجا با کیارستمی که تیتراژ «قیصر» را ساخته بود و
یکی از پوسترهایش را طراحی کرده بود صحبت کردم که پس
از فوت شباویز گفت دیگر انگیزهای برای این کار ندارد و کال
اهل آمدن مقابل دوربین نیست ،در نهایت همان صدای ضبط
شدهاش را در تیتراژ پایانی فیلم استفاده کردم .بهروز وثوقی هم
بنا به دالیل شخصی که داشت مقابل دوربین این کار حاضر
نشد.
فیلم «قیصر» در سال  ۱۳۴۸ساخته و اکران شده است .به

نظر شما دلیلش چیست که بعد از  ۵۲سال ،هنوز هم وقتی از
فیلم «قیصر» حرف میزنیم برای مردم جالب است؟ با اینکه
کیمیایی قبل از انقالب فیلمهای دیگری هم ساخته که بسیار
مورد توجه بوده مثل «گوزنها».
به نظر من چند دلیل دارد ،یکی اینکه «قیصر» با جریان
رایج فیلمهای آن زمان متفاوت بود .دوم اینکه به هر حال خود
بهروز وثوقی جزو بازیگران محبوب مردم است و سوم موضوع
فیلم که قهرمانی داشت که خودش به تنهایی میخواهد از
ناموسش دفاع کند؛ همه اینها دست به دست هم داد و باعث
موفقیت «قیصر» شد و هنوز هم این محبوبیت ادامه دارد .فکر
میکنم هنوز هم از لحاظ تعداد بلیت فروختهشده ،جزو چند
فیلم پرمخاطب تاریخ سینما باشد و اگر با توجه به جمعیت آن

زمان محاسبه کنید ،نشان میدهد که اتفاق خیلی بزرگی است
که این فیلم هنوز هم جزو فیلمهای پرمخاطب تاریخ سینمای
ایران محسوب میشود.
در فیلم اشاره میشود که در آن زمان کسانی بودهاند که ۵۰
یا صد بار بلیت خریدهاند و فیلم را دیدهاند .آیا این اغراق نبود؟
نه .درباره سینماها کسی که میتوانست خیلی به ما
کمک کند ،عبدالله علیخانی بود که در زمان اکران «قیصر»
در یک شرکت پخش کار میکرد و اشراف خیلی زیادی روی
سینماها داشت .او با ما همراه شد و به دیدن آدمهای سن و
سال داری رفتیم که در آن زمان سینمادار بودند .دو نفری که
جلوی دوربین هستند ،کسانی هستند که زمان اکران «قیصر»
در سینما کار میکردند و کامال حضور ذهن داشتند .ماجرای
کسانی که  ۵۰یا صد بار بلیت فیلم «قیصر» را خریده و آن را
تماشا کرده بودند ،اصال اغراق شده نبود و کامال واقعیت داشت.
آن زمان سینما مثل االن نبود که بروند یک سانس بنشینند و
بعد سالن تخلیه شود .سینماداران قدیمی روایت میکردند که
در سانسهای نمایش «قیصر» به قدری سالن شلوغ میشد
که در پایان سانس به زور مردم را از سالن بیرون میکردند تا
کسانی که برای سانس بعد بلیت خریده بودند بتوانند وارد سالن
شوند و فیلم را ببینند.
فیلم «قیصر» در آن زمان مدتی توقیف شده بود .دلیل این
توقیف چه بود؟
همانطور که در مستند گفته میشود «قیصر» به دلیل
میزان خشونتی که دارد ،مدتی توقیف بوده که پوری بنایی کمک
میکند و با ارتباطاتی که داشته فیلم آزاد میشود.
آیا مستند «قیصر ۴۰ ،سال بعد» در اکرانهایی که داشت
با استقبال همراه شد؟
بله .البته طی روند ساخت فیلم عباس شباویز فوت کرد
و متاسفانه به اولین اکران فیلم که در جشنواره سینما حقیقت
بود ،نرسید .فیلم در جشنواره سینما حقیقت خیلی مورد
استقبال قرار گرفت و جزو فیلمهایی بود که تجدید سانس شد
و در سالن اصلی سینما فلسطین دوباره نمایش داده شد .آن
روز برای من به عنوان خبرنگار یکی از بهترین روزهای زندگیام
بود که هم استقبال خیلی خوبی از فیلمم شده بود و هم یک
تجربه خیلی متفاوتی برایم بود که داشتم نتیجه کارم را با حضور
مردم میدیدم .منوچهر اسماعیلی ،بهمن مفید و تعدادی از
سینماگرها هم برای تماشای فیلم آمده بودند .پس از آن در
جشنواره فیلم کوتاه تهران هم فیلم به نمایش در آمد و استقبال
خیلی خوبی شد ،عرضه نسخه دی وی دی این کار در نمایش
خانگی هم با استقبال همراه بود که همه اینها به تبع اسم فیلم
«قیصر» و محبوبیت این فیلم بود ،همچنین حس نوستالژی که
همه با این فیلم داشتند باعث میشد که آن را ببینند.
و سخن آخر؟

به نظر من این مستند یک یادگاری شد برای کسانی که در
این فیلم جلوی دوربین رفتند ،خصوصا کسانی که فوت کردند،
افرادی مثل عباس شباویز ،مازیار پرتو ،ناصر ملکمطیعی،
جمشید مشایخی ،عزتالله انتظامی ،علی معلم ،شاپور قریب،
اصغر بیچاره ،چنگیز جلیلوند و ...جمعی که در حرفه خودشان
جزو افراد شاخص بودند و حاال دیگر در بین ما نیستند.
خوشحالم بعد از  ۱۲سال این مستند در روز ملی سینما توسط
فیلیمو عرضه شد و بازخوردهای خیلی خوبی داشت.

تجلیل رابرت دنیرو از «سوپرانوها»

رابرت دنیرو در پیشنمایش فیلم «سوپرانوها» ،به معرفی این فیلم
پرداخت و از سریال «سرپرانوها» تجلیل کرد.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،فیلم پیش درآمد سریال محبوب
«سوپرانوها» محصول اچبیاو با عنوان «قدیسان فراوان نیوآرک» باالخره از
راه رسیده و رابرت دنیرو آن را در پیشنمایشش معرفی کرد.
پیشنمایش جهانی این فیلم که هواداران مدتهاست منتظرش هستند
در «بی کن تیاتر نیویورکسیتی» در حالی برگزار شد که ستارههای سریال
اصلی یعنی ای دی فالکو ،استیو بوشمی و استیون ون زنت و همچنین
بازیگران فیلم جدید یعنی مایکل گندولفینی ،الساندرو نیووال ،لزلی اودوم
جونیور ،وی را فارمیگا ،کوری استول و ری لیوتا روی فرش قرمز حضور
داشتند.
در این برنامه رابرت دنیرو روی صحنه رفت و گفت« :سریال سوپرانوها
مانند پدرخوانده اصل طالیی تلویزیون است .خود من هم عالقه خاصی به
پیش درآمد داستانهای گانگستری دارم».

فیلم «قدیسان فراوان نیوآرک»  ۱۴سال پس از اتمام سریال اصلی ساخته
دیوید چیس در سال  ۲۰۰۷برای نمایش آماده شده و داستان شخصیت
دیکی مولتیسانتی را به نمایش میکشد که در دهههای شصت و هفتاد
میالدی مرشد تونی سوپرانو ،شخصیت اول سریال بود.
آلن تیلور کارگردان برنده جایزه امی فیلم در پیشنمایش گفت :دیوید
چیس خیلی درباره کارش دقیق است و دوست ندارد چیزی را لو بدهد
بنابراین خود او هم باید میگرفت ماجرای پروژه دقیقا ًچیست.
او گفت« :بله ،نمیتوان بدون فکر کردن به تونی به دیدن این فیلم رفت
چون ما میدانیم سرنوشت او چه بود .آدم فکر میکند که آیا سرنوشت از
قبل شکل گرفته؟ و از نظر من ،سوالی که برای همهمان وجود دارد این است
میتوانیم خودمان را بازنویسی کنیم یا نه .هر شخصیت در این فیلم سعی
دارد خودش را بازنویسی کند».
مانند «سوپرانوها» ،فیلم «قدیسان فراوان نیوآرک» هم نگران تحوالت
درونروانی شخصیتهاست که میتواند آنها را تبدیل به هیوال کند و در
آن غریزههای فرویدی که باعث میشود مخاطب حس کند این بخشی
از دنیای گانگستری چِیس است ،شریک است .وقتی مافیاییها در این
فیلم مرتکب قتل میشوند ،دارند مرتکب جرمی بر پایه خشونت برآمده
از دردهای درونی واقعی میشوند ،نه فقط یک تراکنش تجاری .و وقتی
درگیریهای نژادی با پسزمینه شورشهای نژادی نیوآرک وارد ماجرا
میشود ،فقط بهانهای برای خشونت نیست ،بلکه تحلیلی بر ادغام نژادی،
آمریکانیسم و ایده پایهای فیلمهای گانگستری است.
اودوم جونیور که نقش هارولد ،یک شخصیت سیاهپوست در خانواده
جنایی دیمئو را ایفا میکند ،گفت« :وقتی دیوید شخصیت تونی را
روی مبل شخصیت تراپیست ملفی قرار داد ،آمریکا را روی آن مبل
گذاشت».
او اضافه کرد« :تصمیم دیوید برای همزمان کردن زمان کودکی تونی با
شورشهای نژادی نیوآرک و نشان دادن مهاجرت بزرگ و حرکت ایتالیایی
آمریکاییها به حومههای شهر فقط یک پسزمینه معنادار برای فیلم و
مخاطب فعلی نیست .بلکه باعث میشود آثار دیوید از دیگر فیلمهای
گانگستری گذشته کامال ًمتمایز شود».

معاون گردشگری خطاب به مدیران استانی:

آبروی ایران را در اکسپو دبی بخرید
معاون گردشگری گفت :حفظ آبروی ایران دغدغه اصلی همه در اکسپو دبی است .اگر در تامین محتوای قوی کوتاهی شود ،بیشک این فرصتی طالیی از دست خواهد رفت.
ط عمومی معاونت گردشگری ،علیاصغر شالبافیان در نشست با مدیرانکل ادارات پنج استان اصفهان ،البرز ،چهارمحالوبختیاری ،زنجان و
به گزارش ایسنا به نقل از رواب 
گیالن که به صورت وبینار با هدف هماهنگیهای نهایی برای حضور در نمایشگاه اکسپو دبی ظهر برگزار شد ،گفت :حضور دراکسپو دبی به عنوان رویداد مهم جهانی عالوهبر
اینکه فرصت مغتنمی برای کشور و بهتبع آن صنعت گردشگری به شمار میآید ،از لحاظ برگزاری محل جغرافیایی و نزدیکی به کشور نیز امتیازی ویژه محسوب میشود که
باید از ظرفیتهای بیشمار موجود در آن ،نهایت بهرهبرداری صورت گیرد .او با بیان اینکه طبق برنامهریزی صورتگرفته در بازه برگزاری این رویداد ،هر هفته یک استان،
ظرفیتهای گردشگری ،میراث فرهنگی و صنایع دستی خود را ارائه خواهد کرد ،افزود :استانها در نظر داشته باشند که در برگزاری هفتههای فرهنگی برنامهریزیشده
تنها نباید ظرفیتهای اداری حوزههای تخصصی اداراتکل معرفی شود ،بلکه این زمان بهترین فرصت است تا با مشارکت حداکثری ذینفعان ،بخش خصوصی ،نهادهای
فرابخشی ،شهرداریها و سایر بخشهای مرتبط ،تمام ظرفیتهای استان در عرصههای مختلف نمایش داده شود .شالبافیان با بیان اینکه در این مشارکت ارائه ایدههای
ابتکاری به منظور هماهنگی هر چه بیشتر در تعامل و همکاریهای بیندستگاهی ،اهمیت بسیاری دارد ،یادآور شد :هر یک از بخشهای فعال استانی که در زمینه توسعه
صنعت گردشگری گامی برداشتهاند ،میتوانند به عنوان بازوی ادارات کل استانی در راستای بهرهمندی از فرصتهای بیشمار این رویداد مهم بینالمللی معرفی و به کار گرفته
شوند .معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی در ادامه ،نقش حضور و معرفی کسبوکارهای نوپای گردشگری و استارتآپهای استانی را یکی
دیگر از زوایای دارای اولویت در برگزاری هفتههای گردشگری استانها در اکسپو خواند و بیان کرد :در کنار هم قرار گرفتن خالقیت حاصل از نگاهها و کسبوکارهای جدید و
مدرن در حوزه گردشگری با تجمیع ظرفیتهای استانی میتواند حوزههای تخصصی وزارتخانه را ب ه ویژه در بخش گردشگری به نحو شایستهای عرضه کند .او با بیان اینکه
ش رو است ،اظهار کرد :این رویکرد میتواند با اجرای برنامههای هدفمند ،محتوای باکیفیت و نهایت همکاری
حفظ آبروی کشور دغدغه اصلی همه ما در رویداد بینالمللی پی 
و تعامل فرابخشی و بیندستگاهی منتهی به حضور آبرومند هر استان شود .او همچنین از مدیرانکل استانی خواست تا با ارائه ایدههای ابتکاری امکان حضور در کنار سایر
استانها را فراهم آورند تا با تعریف مسیرهای گردشگری مشترک و ارائه خالقیت بیشتر تعاملی یکپارچه از صنعت گردشگری کشور عرضه شود .معاون گردشگری همچنین
تاکید کرد :با وجود اینکه کرونا آسیبهای جدی به صنعت گردشگری وارد کرده است ،اما فرصت حضور در این رویداد جهانی امکانی ویژه برای فعاالن بخش خصوصی فراهم
خواهد آورد تا با بازیابی امکانات و توان قبلی خود در صنعت گردشگری کشور ایفای نقش کنند .شالبافیان تمرکز جدی بر ارتقای تامین محتوا از سوی استانهای کشور را
یکی دیگر از زوایای مهم حضور در اکسپو دبی دانست و گفت :چنانچه در تامین محتوای قوی از حوزه گردشگری و ارائه آن در این نمایشگاه کوتاهی شود ،بیشک فرصتی
طالیی از دست خواهد رفت .بنابراین از اداراتکل خواسته میشود از فرصت اندک باقیمانده برای ارتقای هرچه بیشتر محتوا و اقالم تبلیغاتی قابل ارائه در حوزه گردشگری
غرفه جمهوری اسالمی ایران نهایت دقت و تالش را داشته باشند.

