
شِب پيانيست هاي جز
نخستين اجرا از شب هاي جز برگزار شد    فيلم مس�تند »من مي خوام شاه بشم« مهدي 

گنج�ي برنده تنديس جش�نواره و ديپلم افتخار 
بهترين فيلم مستند جشنواره اسالمي »قازان« 

روسيه شد. مهر
  »هي�س! دختره�ا فري�اد نمي زنن�د« پ�وران 
درخشنده دو جايزه اصلي بهترين فيلم و بهترين 
بازيگر مرد براي شهاب حس�يني را از جشنواره  

Action On Film امريكا دريافت كرد. 
  فيلم »باركد« مصطفي كيايي سه شنبه بيست و 
سوم شهريور ماه وارد شبكه نمايش خانگي شد. 

  نمايش�گاه گئورگ ژرس�تر، عكاس صاحب نام 
از پيش�روان عكاس�ي هواي�ي  و  سوييس�ي 
۲۶ شهريورماه در فرهنگسراي نياوران گشايش 

مي يابد. ايسنا
  بهرام گوهري نخستين فيلم خود با عنوان »مثل 

يك عاشق« را با بازي رويا نونهالي كليد زد. مهر

جعفر والي در بيمارستاني ديگر بستري شد
جعفر والي، هنرمند پيشكسوت عرصه تئاتر هفته گذشته به دليل ناراحتي قلبي در بيمارستان پيامبران بستري شد كه پس از بهبود نسبي حالش دوشنبه ۲۲ شهريور ماه از بيمارستان ترخيص شد. با اين حال طبق گفته  
يكي از بستگان نزديك اين هنرمند، او ديروز به بيمارستان رجايي مراجعه كرده و طبق نظر پزشك معالج خود بايد بستري شود تا احتماال شرايط براي نصب باتري بررسي شود. مسووالن بخش اطالعات بيمارستان رجايي 

نيز حضور جعفر والي را در بخش اورژانس تاييد كردند. والي نمايش هاي »آي با كاله  آي بي كاله«، »چوب به دست هاي ورزيل« و »گاو« را روي صحنه تئاتر برده است. 

ضبط بخش هايي از موسيقي 
اپراي »خيام« در انگلستان

پيشنهاد ده نمكي براي افزايش 
توليد فيلم هاي دفاع مقدس

بهروز غريب پور درباره روند توليد اپراي عروسكي »خيام« 
گفت: »شرايطي فراهم شده كه بخش هايي از موسيقي 
اين اپراي عروسكي توسط فرشاد بهزاد از در شهر لندن 
ضبط ش��ود به همين منظ��ور در ح��ال فراهم كردن 
مقدم��ات گرفتن ويزا براي امير بهزاد آهنگس��از اپراي 
عروس��كي »خيام« براي س��فر به انگلستان هستيم تا 
ضبط بخش هايي از موسيقي در شهر لندن انجام شود.«

مس��عود ده نمكي در گفت وگويي با خبرگزاري فارس 
درباره كاهش روند س��اخت فيلم هاي دفاع مقدس در 
طول اين سال ها صحبت كرده است. او گفته كه در بخش 
مديريتي سينما مي توان سياستگذاري هاي مختلفي 
را در زمينه تولي��د فيلم هاي دفاع مق��دس انجام داد؛ 
سياست هايي كه در صورت ابالغ از طريق شوراي عالي 
سينما قابل اجرا هم هست. اما ده نمكي در مورد سياست 
متفاوتي كه موارد مشابه اتخاذ شده هم حرف زده: »اين 
طور فكر مي كنند كه يك بازيگر را در خيابان يا محفل 
خاص كه مي گيرند به جاي زندان كه جريمه مردم عوام 
و بيچاره اس��ت بگويند در فيلم فالن ارگان يا نهاد بازي 
كنيد. من اين حرف را قب��ول ندارم. نيازي به اين كارها 
نيست. خيلي از هنرمندان ما عاليق و گرايش  به سمت 
موضوعات ارزشي و دفاع مقدس دارند، خيلي هاي شان 
براي اينك��ه زمينه كار داش��ته باش��ند و خيلي ها هم 
براي اينكه واقعا عاليق دارند و الزم اس��ت كسي حس 

فطرت شان را بيدار كند و تلنگري به آنها بزند.«

خبر كوتاه

گزارش روزسرخط خبرها
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نخستين ش��ب از رويداد موسيقايي 
»ش��ب هاي جز« براي دومين س��ال 
برگزار شد. شب هاي جز كه س��ال گذشته به همت 
»س��ازباز« آغاز به كار كرده بود حاال توانس��ته براي 
دومين س��ال پياپي نظر مخاطبان خاص موسيقي 
را جلب كند.  دوشنبه ش��ب گذشته تريوي »سردار 
سرمست« اين رويداد را افتتاح كرد. سردار سرمست 
)پيانو( ب��ه هم��راه عميد بنك��دار )گيت��ار باس( و 
فره��اد لقايي )درام��ز( اين تريوي كالس��يك جز را 
تشكيل مي دادند. س��ردار سرمست از با سابقه ترين 
پيانيست هاي جز در ايران اس��ت و سابقه همكاري 
با گروه كماكان، ماكان اش��گواري، گروه 127، گروه 
پالت و بمران��ي را در كارنامه دارد. سرمس��ت اصوال 
هيچ حرفي در كنسرت نمي زند و به نظر مي رسد كه 
روحيات درون گرايانه يك جزمن را دارد. در اين اجرا 
هم فقط اعضاي گروهش را معرفي و از حضور در اين 
كنسرت ابراز خوش��حالي كرد. قطعاتي كه اين تريو 
اجرا كرد از آثار »جز استاندارد« بودند كه هر نوازنده 
و موزيسين جز برداشت خود را از آنها ارايه مي دهد. 
در واقع اين قطعات مانند شعرهاي محلي است كه هر 
خواننده اي مي تواند به روش خودش بخواند و ديگر 
متعلق به يك نفر نيس��ت. محوريت اين اجرا قدرت 
نوازندگي سردار بود كه نشان داد با وجود حضور در 
يك گ��روه پاپ، هنوز هم تمرين ه��اي جزي خود را 
دارد. گيتار باس هم برخي مواقع سولوي كوتاه يا دو 
نوازي با پيانو انجام مي داد. نقش درامز در سراسر اجرا 
تنها همراهي و نگه داشتن »بيت« بود. همچنين تريو 
س��ردار هم مانند تريوي امير دارابي، ارديبهشت ماه 
سال جاري هم در جريان هفته موسيقي تلفيقي روي 
استيج رفته بود. پس از 15 دقيقه استراحت بايد گروه 
دوم كه تريوي امير دارابي ب��ود روي صحنه مي آمد 
اما دارابي به تنهايي پش��ت پيانو نشست و قطعه اول 
از آلبوم خودش با ن��ام »متقابل« را اجرا كرد. پس از 
آن امين طاهري )درامز( به او ملحق شد و قطعه دوم 
آلبومش با نام »دست هاي خالي« را اجرا كردند. در 
قطعه سوم حمزه يگانه به گروه ملحق و تريوي دارابي 
كامل ش��د. از ديگر قطعاتي كه اجرا شد »مهابادي« 
ساخته حمزه يگانه بود. قطعه »شكار آهو« با تنظيم 
جز كه در آلبوم س��احل تهران از گروه نايما منتش��ر 
ش��ده بود به صورت بي كالم اجرا ش��د ك��ه تا حدي 
حال و هواي قطعات جِز ارمني را به خود گرفته بود. 
همچنين قطع��ه »elevation of love« از گروه 
 »spain« و قطعه استاندارد جز »est« جز سوئدي
 »chick corea« از موزيسين و پيانيست كهنه كار

به عنوان آخرين آهنگ اجرا شد. 

آم��دن ش��هرداد روحان��ي به اركس��تر 
س��مفونيك ته��ران و قبول مس��ووليت 
رهبري اين اركس��تر آن طور ك��ه انتظار 
مي رف��ت پاياني نبود بر حاش��يه هايي كه 
از ابتداي امس��ال اين اركستر با آن درگير 
بود؛ حاش��يه هايي كه در ادامه پاي آنها به 
اركستر ملي هم باز شد. با تشكيل شوراي 
اركسترها در بنياد رودكي علي رهبري و 
فرهاد فخرالديني از رهبري اركسترهاي 
س��مفونيك و ملي اس��تعفا دادند. حقوق 
پرداخت  نش��ده نوازندگان يك��ي ديگر از 
داليل استعفاي اين دو بود. بعدها شهرداد 
روحاني به عنوان رهبر اركستر سمفونيك 
تهران معرفي شد. بهرام جمالي، مديرعامل 
س��ابق بنياد رودكي جاي خ��ودش را به 
علي اكبر صفي پور داد. فرهاد فخرالديني 
بعدتر به اركس��تر ملي برگشت تا كارش 
را ادامه دهد. فخرالديني براي دومين بار، 
هفته گذشته از رهبري اركستر ملي استعفا 
داد. دليل استعفاي فخرالديني دعوت بنياد 
رودكي از اركسترهاي خارجي براي اجراي 
برنامه در ايران ب��ود؛ اين اتفاقي بود كه در 
طول دو ماه گذش��ته چندب��اري رخ داد و 
حاشيه هاي آن گريبانگير اجراي مشترك 
اركستر سمفونيك تهران و اركستر جوانان 
جهان شد. همان روز استعفاي فخرالديني، 
50 نوازنده اركس��تر س��مفونيك هم در 

نامه اي خطاب به وزير ارش��اد نس��بت به 
انتخاب ش��هرداد روحاني به عنوان رهبر 
دايم اركستر س��مفونيك اعتراض كردند. 
از طرفي گفته مي ش��د كه در دو كنسرت 
اخير اركستر سمفونيك تهران با رهبري 
ش��هرداد روحان��ي، نوازن��دگان معترض 
اركس��تر را همراهي نكردند؛ نوازندگاني 
كه گويا اكث��ر آنها از نوازندگان باس��ابقه  
اركستر سمفونيك تهران بودند. همچنين 
گفته مي شد كه علي اكبر صفي پور بدون 
مشورت با اعضاي شوراي فني اركسترها 
دست به انتخاب شهرداد روحاني زده است. 
با اين حساب تنها چيزي كه باقي مانده بود 
توضيحات علي اكبر صفي پور، مديرعامل 
بنياد رودكي در مورد اين حاش��يه ها بود. 
اين اتفاقي است كه ديروز افتاد و صفي پور 
در يك نشس��ت خبري در مورد همه اين 
اتفاق��ات صحبت كرد. او در اين نشس��ت 
از تالش دو  و نيم ماهه اي در بنياد رودكي 
صحبت كرد كه مطل��وب كردن وضعيت 
اركس��تر س��مفونيك تهران و اركس��تر 
ملي ب��راي كم ك��ردن حاش��يه هاي آنها 
صورت گرفته اس��ت؛ »طي صحبت هاي 
ب��ه عمل آمده به اين نتيجه رس��يديم كه 
بايد مش��كالت مربوط به ق��رارداد و بيمه 
نوازندگان هرچه س��ريع تر حل ش��ود و از 
طريق رهبري و ش��وراي هنري برنامه ها 
همه چيز را به درس��تي پيگيري كنيم.« 
صفي پور در بخش ديگري از اين نشس��ت 

خبري اعضاي ش��وراي عالي مش��ورتي 
اركس��ترها را هم معرفي كرد. ش��ورايي 
كه باالتر از ش��وراي فني اركسترهاس��ت 
و به گفت��ه او قبال هم وجود داش��ته و در 
حقيقت دوباره احيا ش��ده و تنها دو هفته 
از انج��ام فعاليت هاي آن مي گ��ذرد. او در 
اين نشست اعضاي اين شورا را هم معرفي 
كرد؛ شورايي متش��كل از داوود گنجه اي، 
فريدون ش��هبازيان، فره��اد فخرالديني، 
حميدرضا نوربخش، فرزاد طالبي و حميد 
ش��اهنگيان. مديرعام��ل بني��اد رودكي 
همچنين از وظايفي كه برعهده شوراي فني 
اركسترهاست هم حرف زد و اين وظايف 
را يكي »نظارت بر برنامه هاي اركس��تر و 
تصويب آن« و ديگري »ارزيابي و انتخاب 

نوازندگان اركستر« بيان كرد. 
تكذيب تعطيلي اركستر سمفونيك 

تهران
طي يكي دو هفته گذشته اخبار زيادي در 
مورد تعطيلي اركس��تر سمفونيك تهران 
منتشر شده بود. صفي پور در نشست خبري 
ديروزش در مورد اين تعطيلي هم صحبت 
كرد؛ »اگرچه به رسم همه دنيا اركسترها 
شهريور تعطيل هستند اما ما اين يك ماه را 
به دو هفته بسنده كرديم. متاسفانه برخي 
رسانه ها امانتدار خوبي نبودند و اعالم كردند 
كه اركستر سمفونيك يك وماه نيم است كه 
در تعطيلي به س��ر مي برد. از همين جا به 
صراحت مي گويم كه اركستر سمفونيك 

در حال انجام فعاليت است و هيچ مشكلي 
ن��دارد و در كن��ار آن ي��ك ش��وراي فني 
پنج نفره تشكيل شده تا بتوانيم اهداف مان 
را به درستي دنبال كنيم.« صفي پور در ادامه 
اعضاي ش��وراي فني اركستر سمفونيك 
تهران را هم معرفي كرد. شورايي پنچ نفره 
كه دو عضو آن رهبر و مايس��تر اركس��تر 
سمفونيك تهران يعني ش��هداد روحاني 
و هوش��نگ كام��كار و مابق��ي اعضاي آن 
محمد سرير و حسن رياحي و يك نماينده 
از بنياد رودكي براي حل و  فصل امور اداري 

و مالي هستند. 
 مذاكره با فرهاد فخرالديني

 براي بازگشت به اركستر ملي
مديرعام��ل بني��اد رودك��ي در ادامه اين 
نشست از مذاكراتش با فرهاد فخرالديني 
براي برگش��تن به اركس��تر ملي هم خبر 
داد. فرهاد فخرالديني هفته گذشته براي 
دومين بار در طول س��ال جاري از رهبري 
اركس��تر مل��ي اس��تعفا داد. فخرالديني 
پرداخت نشدن دستمزد نوازندگان اركستر 
را يكي ديگر از داليل استعفاي خودش اعالم 
كرده و گفته بود؛ »تمام هنرمندان حاضر 
در مجموعه موسيقي اركستر ملي طلبكار 
هستند و بايد حس��اب و كتاب آنها هرچه 
زودتر مشخص ش��ود.« صفي پور با اشاره 
به مذاكراتي كه در طول اين مدت با فرهاد 
فخرالديني داشته از توافقاتي صحبت كرد 

كه در اين مورد صورت گرفته است. 

مذاكرات براي بازگشت فخرالديني ادامه دارد
توضيحات مديرعامل بنياد رودكي درباره حاشيه هاي اخير اركسترهاي سمفونيك و ملي

سوژه روز

علي مطلب زاده

پرده نقره اي

يادمان رفته 
مي توانيم با هم 

حرف بزنيم
» م�ا س�ينماگران روح 
جامعه را م�داوا مي كنيم 
و پزش�كان جس�م مردم 
را. همه ما اشتباه و مشكل 
داريم. سعي كنيم مشكل 
را ح�ل كنيم تا كس�ي به 
دليل اش�كال پزشكي از 
بين ن�رود. يادم�ان رفته 
مي تواني�م با ه�م حرف 
بزني�م. چرا مه�ر را از دل 
بيرون كرده اي�م و دنبال 
معضل مي گرديم،  دنبال 
رفع اشكال باشيم. چيزي 
را ك�ه س�ال ها از م�ا دور 
كرده اند خودمان به دست 
بياوريم و با مهر و عش�ق 

همراه باشيم.«

دوش��نبه  مل��ي  ب��اغ  غ ه��اي  چرا
22ش��هريور ماه با حضور پن��ج هزار نفري 
مخاطبان و عالقه مندان سينما، تا آخرين 
لحظات ش��ب روشن بود. جش��ني كه در 
آن ب��زرگان س��ينما چون ناص��ر تقوايي، 
 داري��وش مهرجوي��ي، بهمن فرم��ان آرا، 
ابراهيم حاتمي كيا و مسعود كيميايي حضور 
نداشتند اما با اين وجود هجدهمين جشن 
خانه سينما با حضور گسترده سينماگران 
به ميدان مش��ق رنگ و ب��وي ديگري داد 
و س��ينماي ايران ش��اهد برگزاري يكي از 
بهترين جشن هاي خود بود. اين بار كمال 
تبريزي دبير جش��ن، نهايت تالش خود را 
به كار گرفت تا پي��ش از معرفي برندگان، 
اسامي آنها فاش نشود و به همين خاطر تمام 
نامزدهاي جشن خانه سينما با اميد دريافت 
تنديس، در اي��ن گردهمايي بزرگ حاضر 
بودند. بعد از هدايت مخاطبان و هنرمندان 

به باغ و اس��تقرار آنها بر صندلي هاي شان، 
مراس��م با تاخيري 45 دقيقه اي و با اجراي 
راديويي احس��ان كرمي به عنوان مجري، 
آغاز ش��د. در تمام طول برگزاري جش��ن 
دوربين فيلمبرداري باالي س��ر حاضران 
به پرواز درمي آمد تا جمعيت حاضر در اين 
مراسم را به تصوير بكشد. مراسم با اجراي 
گروه پالت و كليپي با موضوع دفاع مقدس 
آغاز ش��د. نوازندگان اين گروه موسيقي تا 
پايان برنام��ه، برندگان و هنرمندان را براي 
رسيدن و حضور روي سن همراهي كردند. 

تدبير ويژه تبريزي براي لو نرفتن 
برگزيدگان

كمال تبريزي نخس��تين سخنران حاضر 
در اي��ن جش��ن ب��ود. او اين بار ب��ا وجود 
برخي مخالفت ها و فش��ارها توانس��ت به 
عنوان دبير جش��ن خانه سينما اين رقابت 
سينمايي را به صورت آكادمي برگزار كند 
و در اج��را هم تا اندازه زي��ادي موفق عمل 
كرد. تبريزي تالش كرد گزارش��ي از روند 
برگزاري اين جش��ن ارايه كند. نكته قابل 
توجه در صحبت هاي او داوري 451 نفر از 
شخصيت هاي فرهنگي، هنري، سياسي و 
اجتماعي در اين دوره از جشن خانه سينما 
بود. اما ب��ه گفته تبريزي براي صيانت از آرا 
و لو نرفتن اس��امي برگزي��دگان،50 راي 
شمرده نشده به باغ ملي آمد و دبير جشن 
خانه س��ينما هم ت��ا آخرين لحظ��ات نام 
برندگان اين جشن را نمي دانست. تبريزي 
در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خود 
تاكيد كرد همه نامزدها شايس��ته دريافت 
تنديس خانه س��ينما بودند و گاهي آنقدر 
راي ها به هم نزديك بود كه به ويديو چك 
نياز داشتيم. همچنين او اين نويد را داد كه 
نوزدهمين جشن خانه سينما با راه اندازي 
دبيرخانه دايمي، كار خ��ود را از امروز آغاز 
مي كند. كارگردان و تهيه كننده انيميشن 
»شاهزاده روم« نخستين نفراتي بودند كه 
براي دريافت لوح تقدير روي س��ن حاضر 
شدند. تبريزي با دعوت از اين دو هنرمند، 
به پاس همت ساخت اين انيميشن و فروش 
قابل توجه آن در گيشه، از هادي محمدي 
تهيه كننده و حامد جعفري كارگردان اين 

انيميشن تقدير كرد. 
زنگ اهداي تنديس هاي خانه س��ينما، با 

اهداي تنديس بهترين عكس نواخته شد. 
رضا عطاران با همراهي هانيه توسلي براي 
اهداي اين جايزه روي سن آمدند و همرنگ 
بودن شلوار توسلي با پيراهن عطاران، اين 
بازيگر طنز را برآن داشت باب شوخي را باز 
كند: »باور كنيد من و خانم توسلي با هم ست 
نكرديم! من تصميم داشتم قرمز بپوشم اما 
م��ردد بودم و بعد از اتفاقات جش��ن حافظ 
مي ترسيدم. ما حاال از بعضي دوستان بيشتر 
از خدا مي ترس��يم. خدا خيلي وقت ها از ما 
مي گذرد اما اين دوستان به ما فحش ناموس 
مي دهند. « بع��د از صحبت هاي عطاران، 
تنديس بهترين عكس هجدهمين جشن 
خانه س��ينما به محمد بدرلو براي عكاسي 

»اعترافات ذهن خطرناك من« رسيد. 
سه تنديس براي »ايستاده در غبار«

دومين جايزه به جلوه ه��اي ويژه ميداني 
اختصاص داش��ت. عليرضا خمس��ه براي 
اه��داي اين جاي��زه به تنهايي روي س��ن 
حاضر شد و تنديس خانه سينما را به ايمان 
كرميان به خاطر فيلم »ايستاده در غبار« 
اهدا كرد. نخستين اثر سينمايي مهدويان 
عالوه بر اين تنديس توانست جايزه بهترين 
چهره پردازي را نيز از آن خود كند. مجيد 
مظفري و ويش��كا آسايش تنديس جشن 
خانه س��ينما را به شهرام خلج اهدا كردند. 
اين فيلم در بخش ديگري از اين مراس��م 
جايزه بهترين فيلم جشن خانه سينما را هم 
از آن خود كرد. مهدي فخيم زاده تنديس 
خانه س��ينما را به حبيب والي نژاد تقديم 
كرد و او بع��د از گرفتن اين تنديس گفت: 
»مادر حاج احمد متوس��ليان سال هاست 
كه منتظر ديدن ايشان يا شنيدن خبري از 
ايشان هستند.«اما فيلم »خشم و هياهو« 
هومن س��يدي ني��ز از درياف��ت تنديس 
بي نصيب نماند. آتيال پسياني براي اهداي 
دو تنديس بهتري��ن صداگذاري و بهترين 
صدابرداري روي صحنه حاضر شد و جايزه 
اين دو بخش را به ترتيب به آرش قاس��مي 
صداگذار فيلم »خشم و هياهو« و صدابردار 
»ابد و ي��ك روز« اهدا كرد. ميرش��كاري 
نيز بعد از دريافت جاي��زه خود نام پدرش 
جهانگير ميرشكاري را زنده كرد و گفت راه 
رفتن و كار كردن را از او ياد گرفته است. در 
بخش ديگري از اين مراسم افسانه بايگان 

و علي دهكردي براي اهداي جايزه بهترين 
طراحي صحنه روي س��ن آمدند. بايگان با 
توجه به شعار جشن هجدهم خانه سينما 
ترجيح داد تماش��اگران سينما را مخاطب 
حرف هايش ق��رار دهد: »بازيگ��ران تئاتر 
اصطالح��ي دارند كه مي گوين��د كه بازي 
بازيگر به نفس تماش��اچي بند است و هر 
چه تماشاچي بيشتر باش��د، كار هم رونق 
بيش��تري دارد. نبض س��ينما هم به نفس 
گرم و يكپارچه تماش��اگران بند اس��ت و 
من از همين  جا به تمام تماش��اگراني كه 
امسال با حضورش��ان دوباره غوغا كردند، 
س��الم مي كنم.« دهكردي نيز ي��اد و نام 
عباس كيارستمي و داوود رشيدي را زنده 
كرد و ب��ا اداي احترام به اي��ن دو هنرمند، 
براي پيشكس��وتان آرزوي سالمتي كرد. 
هومن سيدي، كارگردان »اعترافات ذهن 
خطرناك م��ن« نيز در بخ��ش ديگري از 
اين مراس��م روي سن آمد و جايزه طراحي 
جلوه هاي ويژه را به هادي اس��المي براي 
فيلم »باديگارد« اهدا كرد. آخرين ساخته 
ابراهي��م حاتمي كيا عالوه ب��ر اين جايزه 
توانس��ت، بهترين موس��يقي فيلم را نيز 
از آن خ��ود كن��د. كارن همايونف��ر جايزه 
اين بخش را از دس��تان روي��ا تيموريان و 
مس��عود رايگان دريافت كرد و گفت جاي 
ابراهيم حاتمي كيا در اين مراس��م خالي 
اس��ت. همچنين رايگان ني��ز از حاضران 
در مراس��م خواست براي س��المتي نيما 
طباطبايي كارگردان مس��تند »من ناصر 
حجازي هس��تم« ك��ه در بس��تر بيماري 
است، دعا كنند. رامبد جوان وظيفه اهداي 
تنديس بهترين فيلمب��رداري را برعهده 
داشت. او كه تالش كرد با انرژي خود حال 
و هواي ديگري به جش��ن بده��د، جايزه 
بهترين فيلمب��رداري را به هومن بهمنش 
براي »اژدها وارد مي ش��ود« ب��ه او تقديم 
ك��رد. بهمنش نيز با ياد ك��ردن از عليرضا 
زرين دس��ت، جايزه خود را به امير نادري 

تقديم كرد. 
هفت جايزه سهم »ابد و يك روز« شد

زوج سينمايي بابك حميديان و مينا ساداتي 
براي اعط��اي جايزه بهترين طراحي لباس 
روي صحنه آمدن��د. حميديان كه معموال 
رفتار هيجان انگيزي در مراس��م سينمايي 
دارد، اين بار به آرامي نام برگزيده را خواند. 
احسان كرمي از او خواست در خواندن نام 
برگزيده هيجان بيشتري داشته باشد كه با 
اين پاس��خ حميديان مواجه شد: »دو سال 
است من را ناديده مي گيرند، چطور هيجان 
داشته باشم؟« در اين بخش غزاله معتمد، 
برگزيده طراحي لباس براي فيلم »ابد و يك 
روز« روي صحنه آمد و با قدرداني از سعيد 
ملكان و س��عيد روس��تايي به ملك جهان 
خزاعي، طراح لباس پيشكسوت سينماي 
ايران اداي احت��رام كرد. عوامل فيلم »ابد و 
يك روز« در هجدهمين جشن خانه سينما 
بيشترين جوايز را به خود اختصاص دادند. 
در بخش ديگري از اين جشن، غزل شاكري 
با همراهي رض��ا كيانيان، براي خواندن نام 
برگزيده بخش بهترين تدوين روي صحنه 
آمدند. كيانيان س��الم بلندي به مخاطبان 
سينما و كساني كه ايستاده نظاره گر مراسم 
بودند، كرد و بعد از آن گفت: »غزل شاكري 
صداي خوبي دارد، نمي توانيم خوانندگي او 
را بشنويم پس از او مي خواهم نام برگزيده 
را اعالم كند. « شاكري با خواندن نام بهرام 
دهقان��ي تدوينگر »اب��د و ي��ك روز« از او 
دعوت كرد روي س��ن حاضر شود. دهقاني 
نيز عن��وان كرد كه به كم��ال تبريزي قول 
داده حرف هاي جنجال��ي نزند و به همين 
خاط��ر به قدرداني از ديگ��ر نامزدهاي اين 
بخش اكتفا ك��رد. جوايز بخش بازيگري با 
تنديس بهترين بازيگر مرد مكمل آغاز شد. 

نيكي كريمي و حبيب رضايي تنديس اين 
بخش را به نويد محمدزاده بازيگر فيلم »ابد 
و يك روز« اهدا كردند. رضايي در حرف هاي 
خود عنوان كرد »محمدزاده كس��ي است 
كه ب��ه او قول دادم تا زماني كه هس��تم در 
هر جش��نواره اي جايزه بگيرد خودم را به او 
برسانم و شاهد اين ماجرا باشم. حاال امشب 
با دس��ت هاي خودم اين جايزه را به او اهدا 
مي كنم.«محمدزاده نيز در سخناني با ابراز 
خوش��حالي از دريافت جايزه خود توسط 
رضايي، آرزو كرد تا ابد و يك روز براي فيلم 
»ابد و ي��ك روز« جايزه بگيرد. او همچنين 
گفت: »همچنان منتظر اعالم دادگاه پرونده 
كيارستمي هس��تيم.«اما جوايز بازيگران 
فيلم »اب��د و يك روز« به يك تنديس ختم 
نشد و دقايقي بعد پيمان معادي، تنديس 
بهترين بازيگ��ر مرد هجدهمين جش��ن 
خانه سينما را از دستان امين تارخ و مريال 
زارعي دريافت كرد. او با قدرداني از س��عيد 
روستايي، سعيد ملكان و ديگر عوامل اين 
فيلم، جايزه خود را به عباس كيارس��تمي 
تقدي��م كرد. تنديس بهتري��ن فيلمنامه و 
بهترين كارگرداني نيز به س��عيد روستايي 
نويسنده و كارگردان »ابد و يك روز« رسيد. 
او اين دو تنديس را از دستان مهناز افشار، 
حس��ين ياري و فاطمه معتمدآريا دريافت 
كرد. در اين بخش افش��ار با زنده كردن نام 
پيشكس��وتان عرصه بازيگري هنرمنداني 
چون جمشيد مشايخي و عزت اهلل انتظامي 
گف��ت: »روزهايي ك��ه فيلم هاي��ي چون 
»النتوري«، »فروش��نده« و »ايس��تاده در 
غبار« مي فروشند، كاري نكنيم كه برخي 
كارگردان ه��ا ترجيح دهند اي��ران را ترك 

كنند و به خارج از كشور بروند. 
تنديس هاي بهترين بازيگري زن به 

»كوچه بي نام« رسيد
اما فيلم س��ينمايي »كوچه بي نام« هاتف 
تنديس ه��اي  بخ��ش  در  عليمردان��ي 
خانه س��ينما براي بازيگ��ران زن دو جايزه 
به همراه داشت. فرشته صدرعرفايي براي 
بازي در اي��ن فيلم جاي��زه بهترين بازيگر 
نقش مكمل را دريافت كرد و باران كوثري 
نيز جايزه بهترين بازيگر نق��ش اول زن را 
از دس��تان رويا نونهالي و مس��عود كرامتي 
گرف��ت. كوثري در صحبت ه��اي كوتاهي 
با اب��راز خوش��حالي از باز ب��ودن در خانه 
س��ينما گفت: »در س��الي كه سينماگران 
مورد توهين بي  ش��رمانه بودند، بودن شما 
مخاطبان در سالن هاي سينما پشتگرمي 
ما ب��ود، دم ش��ما گرم.«در بخ��ش اهداي 
جايزه بهترين فيلمنامه اقتباسي، نيز ناهيد 
طباطبايي و حميدرضا قطبي، نويسندگان 
فيلمنامه »جامه دران« توانستند تنديس 
خانه س��ينما را دريافت كنن��د. مهم ترين 
حرف ها را در اين جشن فاطمه معتمدآريا 
به زب��ان آورد. او تالش كرد با آرامش كالم، 
رابطه نابسامان جامعه پزشكي و هنري را تا 
اندازه زيادي، ترميم كند: »درست است كه 
ناراحت رفتن آقاي كيارستمي هستيم. ما 
س��ينماگران روح جامعه را مداوا مي كنيم 
و پزش��كان جس��م مردم را. همه ما اشتباه 
و مش��كل داريم. سعي كنيم مشكل را حل 
كنيم تا كسي به دليل اشكال پزشكي از بين 
نرود. س��عي كنيم با مهر و عشق و دوستي 
زندگي كني��م. يادمان رفت��ه مي توانيم با 
هم ح��رف بزنيم. چرا مه��ر را از دل بيرون 
كرده ايم و دنبال معضل مي گرديم،  دنبال 
رفع اشكال باش��يم. چيزي را كه سال ها از 
ما دور كرده اند خودمان به دس��ت بياوريم 
و با مهر و عشق همراه باشيم.«هجدهمين 
جشن خانه س��ينما با زنده كردن ياد و نام 
محمدرضا ش��جريان و اجراي قطعه »اي 
ايران« با همخواني برگزيدگان اين جشن، 

به پايان رسيد. 

انتقاد شديد استاندار خوزستان از وضعيت آب اهواز :

وضعیت فعلی آب شرب اهواز، انسانی و در خور شأن مردم نیست
 مسئوالن وعده های قابل اجرا بدهند

اس�تاندار خوزس�تان به همراه هيات همراه خود از مناطق محروم 
ش�هر اهواز بازديد كرد.به گزارش منجنيق نيوز ؛ غالمرضا شريعتی 
استاندار خوزستان عصر روز عيد قربان همراه با تعدادی از مديران 
كل و روس�ای دس�تگاهها و ش�هردار اهواز از مناطق محروم كوی 

آل صافی، حصير آباد، كوی رمضان، منبع آب بازديد كرد.
استاندار در اين بازديد از وضعيت فاضالب در برخی از اين مناطق ابراز 
تاس�ف كرد و دستور داد كه  آبفا اهواز عمليات رفع مشكل فاضالب 
اين مناطق را در سريع ترين زمان رفع كند و در صورت لزوم  شركت 
مناطق نفتخيز جن�وب در تامين لوله های فاضالب منطقه همكاری 
كند.ش�ريعتی در اين بازديد از خانه های س�اخته شده بر تپه های 

مشرف به اهواز نيز ديدن كرد و در آنها حضور يافت.
در اين منطقه تعداد زيادی ساخت و ساز غير مجاز در تپه ها ساخته 
شده كه فاقد ايمنی و امكانات زيرساخت شهری می باشد و ساالنه 
با ريزش مواجه هس�تند.در پايان اين بازديد استاندار خوزستان با 
حضور در مسجد حضرت ابوالفضل كوی رمضان از نزديك مشكالت 
منطقه را از زبان اهالی منطقه جويا شد.تعدادی از مردم اين منطقه 
با بيان مشكالت بهداش�تی، نبود فاضالب، مشكالت اسناد  منازل، 
مشكالت آب لوله كشی، عدم ايمنی منازل و معضالت شهری را بيان 
كردند.شريعتی نيز در سخنانی اظهار كرد: وضعيت فعلی آب شرب 
منطقه شرق اهواز قابل توجيه و توضيح نيست؛ اين وضعيت، انسانی 
و در خور شأن مردم و حتی مناسب برای يك زندگی بدوی نيست و 
هيچ توضيحی برای اين وضعيت وجود ندارد.وی افزود: طرح آبرسانی 
غدير كه آب پشت سد كرخه را به منطقه شرق اهواز می رساند، اجرا 
شده اس�ت و در هفته های آينده با حضور معاون اول رئيس جمهور 

افتتاح خواهد شد.
اس�تاندار خوزس�تان ادامه داد: افتتاح طرح آبرسانی غدير موجب 
اصالح كيفيت آب ش�رب منطقه ش�رق اهواز خواهد ش�د اما برای 

پوش�ش كامل آب ش�رب مورد نياز كفايت نمی كند و همچنان اين 
منطقه با كمبود آب مواجه خواهد بود.

وی در ادامه گفت: پيگير اختصاص دو حلقه از چاه های آب حفر شده 
در شوشتر برای ش�رق اهواز و همچنين شهرستان كارون هستيم 
كه به كمك طرح آبرس�انی غدير می تواند مش�كل فش�ار و حجم 
آب ش�رب اين مناطق را مرتفع س�ازد، البته ميان آبف�ا اهواز و آبفا 
خوزستان در اين زمينه مشكل وجود دارد زيرا آبفا خوزستان قصد 
دارد حتی االمكان اين دو حلقه چ�اه را در اختيار اهواز قرار ندهد و 

آنها را به نيروگاه رامين بفروشد.
استاندار خوزستان تصريح كرد: تاكيد كرده ام كه آبفا خوزستان حق 
انج�ام اين كار را ندارد و بايد ابتدا آب ش�رب مورد نياز مردم تامين 
ش�ود، ش�هرداری اهواز بايد موضوع اختصاص اين دو حلقه چاه به 
منطقه شرق اهواز و شهرستان كارون را حتماً از طريق بنده پيگيری 
نمايند.غالمرضا ش�ريعتی در ادامه عنوان كرد: براس�اس توافق با 
سازمان نوسازی مدارس كشور، مقرر شد كه ۲۸ مدرسه با اعتباری 
بالغ بر ۲۴ ميليارد تومان، در مناطق حاشيه شهر اهواز تاسيس شود.
وی افزود: همچنين با دانش�گاه علوم پزش�كی جندی شاپور اهواز 
توافق شده است تا چند مركز جامع بهداشتی و پايگاه های بهداشتی 
در مناطق حاش�يه ای شهرهای خوزس�تان و به ويژه اهواز با اعتبار 
۸۰ ميليارد تومان احداث ش�وند ك�ه از اين مبلغ، برای امس�ال ۲۰ 
ميليارد تومان از وزارت بهداش�ت، ۲۰ ميليارد تومان از استانداری 

و 1۰ ميليارد تومان از دانشگاه برای اين منظور تخصيص داده شود.
شريعتی در پايان اظهار كرد: متاسفانه نگاه مردم مناطق محروم به 
مسئوالن اين است كه مسئوالن در بازيدهای خود از اين مناطق تنها 
وعده هايی می دهند و می روند، البته من نمی گويم كه اين نگاه غلط 
است زيرا مردم تا حدودی حق دارند، اين نگاه مردم بايد اصالح شود 

و همچنين مسئوالن نيز بايد وعده های قابل اجرا به مردم بدهند.

الهام نداف

 استقبال پنج هزار نفري
 از سينماگران در باغ ملي

هجدهمين جشن خانه سينما برگزيدگان خود را معرفي كرد

خبرگزاري مهر


