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آلبوم»عاشقکیست«شهرامناظریمنتشرمیشود
آلبوم جدید شهرام ناظری با عنوان »عاشق کیست« قبل 

از آغاز ماه محرم منتشر و توزیع می شود.

مدیر ش��رکت »ایران گام« در گفت وگو با مهر بیان کرد: 
طبق برنامه ریزی های انجام گرفته طی روزهای آینده تازه ترین 
آلبوم اس��تاد ش��هرام ناظری با عنوان »عاش��ق کیس��ت« در 
دسترس عالقه مندان موسیقی ایرانی قرار می گیرد. این آلبوم 

ب��ه اعتقاد من یکی از متفاوت ترین و بهترین آثار موس��یقایی 
س��ال های اخیر موسیقی ایران اس��ت که می تواند مورد توجه 

مخاطبان قرار گیرد.
صدرالدی��ن حس��ین خانی ادام��ه داد: آلب��وم دیگری که 

در دس��ت انتشار اس��ت، اثری به آهنگس��ازی نوید دهقان و 
خوانندگی حمیدرضا نوربخش با نام »در آتش آوازها« اس��ت 
که این آلبوم نیز قبل از فرارس��یدن ایام محرم و صفر در بازار 

موسیقی منتشر می شود. 

 نخستین نمایش��گاه اسناد تصویری آثار 
اکب��ر رادی در قال��ب عکس، پوس��تر و نگـــارخانه

تصوی��ر امروز دوش��نبه ۲۰ ش��هریور در 
گالری تابستان خانه هنرمندان ایران افتتاح می شود.

ای��ن نمایش��گاه در دو بخ��ش گرافی��ک و عک��س و نیز 
بخش جنبی برگزار می ش��ود. در بخ��ش گرافیک تمامی اقالم 
گرافیکی مرتبط با ش��خصیت و آثار اس��تاد اکبر رادی از قبیل 
طراحی پوس��تر از نمایش نامه های اجراشده از آثار اکبر رادی، 
پوس��ترهایی با مناسبت نکوداشت، پاسداش��ت و بزرگداشت، 
طراحی روی جلد کتاب ه��ا و در بخش عکس، تصاویر مرتبط 
با شخصیت استاد اکبر رادی شامل پرتره نگاری، مستندنگاری 
)پشت صحنه نمایش ها، مراس��م و نشست های گوناگون و ...( 
عکس های تئاترهایی که با نویسندگی استاد اکبر رادی به روی 

صحنه رفته اند، به نمایش در می آید.
همچنی��ن در بخ��ش جنبی ای��ن نمایش��گاه، عکس های 

ش��خصی از آلبوم ش��خصی و خانوادگی این نمایشنامه نویس 
تاثیرگذار ایران به همراه برخی از دس��ت نوش��ته ها و وس��ایل 
ش��خصی ای��ن هنرمند در مع��رض دید بازدیدکنن��دگان قرار 

می گیرد.
در این نمایش��گاه آثاری از جوان ترین تا پیشکسوت ترین 
هنرمندان عرصه عکاسی و گرافیک با موضوع آثار و شخصیت 

استاد اکبر رادی به نمایش در می آید.
 آثار راه نیافته به این نمایش��گاه نی��ز در بنیاد اکبر رادی 
آرش��یو می شود تا پس از تأس��یس موزه آثار اکبر رادی با ذکر 

نام خالق اثر و هنرمند در آن جا نگهداری شود.
عالقه من��دان ب��رای دیدار از ای��ن نمایش��گاه می توانند از 
تاریخ ۲۰ تا ۲۹ ش��هریور از ساعت ۱۶ تا ساعت ۲۰ به نشانی 
خیابان طالقانی، خیابان ش��هید موس��وی، خیابان برفروشان، 
ضل��ع جنوبی باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، گالری تابس��تان 

مراجعه کنند.

با نخستین نمایشگاه اسناد تصویری

خاطره »اکبر رادی« در خانه هنرمندان زنده می شود
نهمی��ن جش��ن مس��تقل  برگزی��دگان 

س��ینمای مس��تند ای��ران در بخش های واقع گــــرا
مختلف مس��تند کوتاه، نیمه بلند و بلند 

معرفی شدند و جوایز خود را دریافت کردند.
برگزیدگان این جشن به این ترتیب جوایز خود را دریافت 

کردند:
دیپلم افتخار و تندیس شیر ایرانی بهترین صدابرداری به حسن 

شبانکاره و صادق داوری فر برای مستند »آقای هرتز« رسید. 
دیپلم افتخار و تندیس ش��یر ایرانی بهترین موس��یقی به 

امیر فتح الهی برای مستند »آالله« رسید. 
دیپلم افتخار و تندیس شیر ایرانی بهترین تدوین به مهدی 

جبین شناس برای مستند »متهمین دایره بیستم« رسید. 
دیپلم افتخار و تندیس شیر ایرانی بهترین فیلم برداری به 

صادق سوری برای فیلم »همجا« رسید. 
دیپل��م افتخار و تندیس ش��یر ایران��ی بهترین پژوهش به 

مازیار مشتاق گوهری برای مستند »زیمل بلوچستان« رسید. 
دیپلم افتخار بهترین کارگردانی مستند کوتاه به فاطمه موسوی 
برای فیلم »میراث من« رسید. همچنین دیپلم افتخار بهترین فیلم 
کوتاه مستند به معصومه نورمحمدی برای فیلم »سوزنگرد« رسید. 
دیپل��م افتخار و تندیس ش��یر ایرانی بهتری��ن کارگردانی 
مس��تند نیمه بلند به مهدی قنواتی برای فیلم »همجا« رسید. 
همچنین دیپلم افتخار و تندیس شیر ایرانی بهترین فیلم نیمه 
بلند مستند به محمد کاظم بیات برای فیلم »همجا« رسید. 

دیپل��م افتخار و تندیس ش��یر ایرانی بهتری��ن کارگردانی 
مس��تند بلند به حس��ام اس��المی برای فیلم »متهمین دایره 
بیس��تم« رس��ید. همچنین دیپلم افتخار و تندیس شیر ایرانی 
بهترین فیلم بلند مستند به حسام اسالمی برای فیلم »متهمین 

دایره بیستم« رسید. 
دیپلم افتخار و تندیس ش��یر ایران��ی و جایزه ویژه هیئت 

داوران به محسن استاد علی برای فیلم »زنانگی« رسید. 

برگزیدگان نهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران معرفی شدند

شب شیر ایرانی »همجا« و »متهمین دایره بیستم« 

جادویقصههادرهزارویکشبخواندنیشد
 کتاب »جادوی قصه ها در هزار و یکش��ب« نوش��ته 

مسعود میری منتشر شد.
»جادوی قصه ها در هزار و یکش��ب )به همراه نمونه 
داستان ها(« حاصل حدود ۸ سال تحقیق و بررسی است 
ک��ه در زمین��ه مطالعات ادبیات هزار و یک ش��ب انجام 

شده است. 
در واقع این کتاب حاوی دو مجلد است که در قالب 
یک جلد چاپ ش��ده اند. جلد اول، حاوی قصه های مردم 
ماورالنهر اس��ت که زمینه های هزار و یک ش��بی دارند. 
این قصه ها در نس��خه های خطی انیستیتوی نسخ خطی 

آکادمی تاجیکستان یافته شده است. 
جلد دوم ه��م مربوط به مقوله محتوایی هزار و یک 
ش��ب اس��ت که به مس��ائل فرهنگی و اجتماعی این اثر 
کالس��یک به عنوان یک اثر بازمانده از روح جمعی مردم 

ایران می پردازد. 
این کتاب تک جلدی که در واقع دو جلد را در حجم 
۶۴۲ صفحه در بر می گیرد به تازگی توس��ط انتش��ارات 

بوتیمار چاپ شده است.

عقیق،دستپختنعتاللهوتوفیقیبرایمحرم
مجموع��ه تلویزیون��ی »عقیق« ب��رای پخش در ماه 

محرم آماده می شود.
س��ریال »عقیق« ب��ه کارگردانی بهرن��گ توفیقی و 
تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی مدتی است در سکوت 
خبری در ش��هرک س��ینمایی غزالی کلید خ��ورده و تا 
 ب��ه حال بی��ش از 5۰ درصد این س��ریال مقابل دوربین 

رفته است. 
سریال »عقیق« عاش��قانه ای است در دل تاریخ که 
سعید نعمت اهلل آن را در ده قسمت به نگارش در آورده 

است. 
در خالصه داس��تان س��ریال تاریخی »عقیق« آمده 
اس��ت: به َعج��ز مهمونم می کنی؟ به تس��لیم ؟ این چه 
رضای��ِی که باید از ظهر عاش��ورا و َوق��ف عقیق و خون 
پس��رم بگذرم؟ رضای کدوم دیارِی، ای��ن رضایِی که تو 

می خوای...
ش��بنم مقدمی، هدایت هاشمی، بهزاد فراهانی، نادر 
فالح، علیرضا آرا، نس��یم ادبی و... از بازیگران اصلی این 

مجموعه تلویزیونی هستند.

فراخوانهفتهپرفورمنسایرانمنتشرشد
دومین هفته بین المللی پرفورمنس ایران با موضوع 
»پرفورمنس و فضاهای ش��هری« توسط موسسه فانوس 
هنر پارس، مرکز تئاتر مولوی و پژوهش��گاه تاریخ هنر و 

اجرای دانشگاه پاریس نانتر برگزار می شود.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران پویا، ای��ن هفته 
پژوهش��ی- اجرای��ی ب��ا ه��دف بسترس��ازی الزم برای 
هم اندیش��ی و تعامالت پژوهشی میان مراکز آموزشی – 
دانشگاهی در قالب نشس��ت های تخصصی، سمینارهای 
علمی و برگ��زاری مس��ترکالس های مربوطه به صورت 

بین المللی در مهرماه ۹۶ برگزار می شود.
ای��ن فرص��ت فرهنگ��ی از تمام��ی پژوهش��گران، 
هنرمندان و دانش��جویان عالقه مند دعوت کرده است تا 
در قالب یکی از بخش های س��خنرانی، میزگرد و تعامل، 

اجرا در این رویداد شرکت کنند. 
عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیشتر می توانند 
 www.fanousehonar.com اینترنت��ی  پای��گاه  به 
مراجع��ه کنند و یا با ش��ماره تلفن: ۰۲۱۸۸3۱۹۲7۰ - 

۰۹33۹۰7۶۱۸7- ۰۲۱۶۶۴۱۹۸5۰ تماس بگیرند.

خمخانههمزمانباعیدغدیرمنتشرشد
موسسه هنر و ادبیات »هالل« همزمان با عید بزرگ 
غدیر آلبوم صوتی خم خانه شامل آثاری در مدح و منقب 

امیرالمومنین حضرت علی)ع( را منتشر کرد.
آلبوم »خم خانه« عرض ارادت شاعران برجسته آیینی 
کشور به محضر حضرت امام علی )ع( در قالبی چون کتاب 
صوتی است و این آلبوم چهارمین آلبوم از مجموعه شعرآوا 

است که در استودیو هالل تهیه و تولید شده است.
در ای��ن آلبوم که ش��امل ۱۰ قطعه ش��عر علوی به 
م��دت حدود ۴5 دقیقه از ش��اعران آیینی برجس��ته ای 
چون محمد علی بیابانی، حس��ن صیامی، هادی جانفدا، 
مجید لش��کری، نفیسه س��ادات موسوی، وحید قاسمی، 
محمد رس��ولی، سید فاطمه موس��وی و محمود حبیبی 
کس��بی است، شاعران شاخص ترین اشعار خود در مدح 
و منقبت امیرالمومنین حضرت علی)علیه الس��الم( را در 

استودیو هالل و با صدای خود دکلمه می کنند.
عالق��ه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی 
 madayeh.com موسسه هنر و ادبیات هالل به آدرس

این اثر را تهیه کنند.

انتشارکتابیازنادرابراهیمیبرایاولینبار
انتش��ارات روزبه��ان چ��اپ کتابی جدی��د از نادر 

ابراهیمی، نویسنده را در دست دارد. 
این اثر که قرار اس��ت با عنوان »براعت استهالل و 
لوازم نویسندگی« به چاپ برسد، برای نخستین بار روانه 

بازار کتاب خواهد شد.
روزبه��ان چن��دی پیش نیز س��ه اثر دیگ��ر از نادر 
ابراهیم��ی را بعد از س��ال ها بازچاپ و ب��ا طراحی جلد 
جدید منتش��ر کرده اس��ت. »آرای��ش و پیرایش کتاب 
کودک«، »مصورس��ازی کتاب کودک«، »مقدمه ای بر 
مراح��ل خلق و تولید ادبیات ک��ودک« و »مقدمه ای بر 
فارسی نویس��ی برای کودکان« آثاری است که از سوی 
این انتشارات به تازگی منتشر شده است. مخاطب این 
آثار نویس��ندگانی هس��تند که قصد ن��گارش در حوزه 

ادبیات کودک و نوجوان دارند.

اختتامیهنخستینشبنوحه»مهرآب«
برگزارمیشود

اختتامیه نخس��تین ش��ب نوحه مهرآب، با موضوع 
دهه اول محرم، برگزار می شود.

اختتامیه نخس��تین شب نوحه مهرآب در جشنواره 
بین المللی شعر پارسی آیینه مهر، شنبه ۲5 شهریورماه 

در فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.
نخستین شب نوحه مهرآب در جشنواره بین المللی 
ش��عر پارس��ی آیینه مهر، در بخش اصلی به اشعار دهه 
اول محرم می پردازد و به صورت ویژه به شهدای مدافع 

حرم و والیتمداری اختصاص پیدا می کند.

»برادرمخسرو«و»اروند«درشبکهنمایشخانگی
در جلس��ات اخیر ش��ورای پروان��ه نمایش خانگی 
که با حض��ور اکثریت اعضاء برگزار ش��د،با عرضه فیلم 
های" برادرم خس��رو" به تهیه کنندگی سعید ملکان و 
کارگردانی احس��ان بیگلری، " اروند" به تهیه کنندگی 
مه��دی داوری و کارگردانی پوری��ا آذربایجانی،" صدای 
سکوت" به تهیه کنندگی مش��ترک رضوان محمودی/
حام��د ش��اهدی خندان/س��جاد ش��اهدی خن��دان و 
کارگردانی نجمه تفتی و " پرسه در حوالی من" به تهیه 

کنندگی و کارگردانی غزاله سلطانی موافقت شد.

»سّردلبران«بایزدخداحافظیمیکند
تصویربرداری سریال »س��ّر دلبران« به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
ک��ه محصول س��ازمان هنری رس��انه ای اوج اس��ت، به 

روزهای پایانی خود در شهر یزد نزدیک می شود.
این س��ریال با موضوع سبک زندگی ایرانی اسالمی 
روایتگر قصه ای با محوریت مسجد در یک محله سنتی 
است و لوکیشن اصلی آن در شهر یزد قرار دارد. داستان 

روایت اجتماعی از مسجد و نقش محوری آن است.
پیش��تر قرار بود این س��ریال در ماه رمضان ۹۶ از 

شبکه 3 سیما پخش شود.
بازیگران این سریال عبارتند از: برزو ارجمند، محمد 
کاس��بی، فرهاد قائمیان، محمدحسین لطیفی، اسماعیل 
محرابی، متین س��توده، جعفر دهقان، بهار ارجمند، بهاره 
افشاری، حسام حس��نی، کامران تفتی، نگار عابدی، فرخ 
نعمتی، جهانبخش س��لطانی، شهین تس��لیمی، شهرام 
عبدلی، رابعه مدنی، رضا توکلی، محمد الهی، مختار سائقی، 

افسانه کمالی، فاطمه شکری، نصر میرعظیمی و... .

پخشمستند»ُابوایست«ازشبکهمستند
دومی��ن قس��مت از فص��ل دوم برنامه »ب��ه اضافه 
مس��تند«، با پخش و بررسی مستند »اُبوایست« ساخته 
امیر صادق محمدی از شبکه مستند پخش خواهد شد.

در ای��ن قس��مت مجی��د انتظام��ی و امی��ر صادق 
محم��دی کارگردان اثر به عنوان میهمان در اس��تودیو 
برنامه حضور خواهند داش��ت. پس از پخش این مستند 
7۰ دقیق��ه ای نیز محمدتقی فهیم و مهدی خوش گو به 

نقد و بررسی این اثر خواهند پرداخت.
»اُبوایس��ت« به معنی نوازنده س��از »اُبوا«، از سازهای 
تخصصی مجید انتظامی است و این مستند پرتره ای از مجید 
انتظامی اس��ت که به کارگردانی و نویس��ندگی امیرصادق 

محمدی در مرکز مستند سوره تولید شده است.
»به اضافه مس��تند« به تهیه کنندگی محمدحسین 
می��ری و کارگردانی محمدرضا رضایی��ان با اجرای علی 
صدری نیا روز سه شنبه ۲۱ شهریورماه در ساعت ۲۰:3۰ 

بر روی آنتن شبکه مستند سیما خواهد رفت.

آغازفروشبلیتنیمبها
درسینماهایسراسرکشور

با تصمیم ش��ورای صنفی نمای��ش فروش بلیت به 
قیم��ت نیم بهاء از دیروز ۱۹ ش��هریورماه به مناس��بت 
نزدیک به ش��دن به روز ملی سینما آغاز شده و تا پایان 

هفته دفاع مقدس )7 مهرماه( ادامه خواهد داشت. 
صاحب��ان فیلم امیدوارند با نیم بهاء ش��دن قیمت 
بلیت مخاطبان که از ابتدای س��ال با افت قابل توجهی 

مواجه شدند به سالن های سینمای بازگردند. 
از دیروز س��الن های مدرن با قیمت ۶۰۰۰ تومان، 
س��الن های ممتاز با قیمت 5۰۰۰ تومان و س��الن های 
درجه یک با قیمت ۴۰۰۰ تومان بلیت فیلم ها را عرضه 

می کنند. 
عرضه بلیت به قیمت نیم بهاء در تمام س��الن های 

کشور صورت می گیرد.

ارائه۷۰اثردرنمایشگاهقلمزنی»تاریخدرقاب«
نمایش��گاه آثار گروهی از هنرمندان معاصر قلمزنی 
ای��ران با ن��ام »تاریخ در قاب« در گال��ری مس نگار برپا 

می شود.
هنرمن��دان خالق و توانای قلم��زن به منظور ثبت 
و معرفی س��بک های گوناگون قلمزن��ی در دوران های 
مختلف تاری��خ با ارائه حدود 7۰ قطع��ه اثر در دومین 

نمایشگاه »تاریخ در قاب« شرکت می کنند.
نمایش��گاه گروهی »تاریخ در ق��اب« روز جمعه ۲۴ 
شهریورماه، از ساعت ۱۶:3۰ افتتاح شده و به مدت هفت 
روز در گالری مس نگار واقع در مجتمع پارک پرنس، واحِد 
تجارِی ش��ماره 5 و به نش��انی خیابان مالصدرا، خیابان 

شیراز شمالی، کوچه حکیم اعظم، برپا خواهد بود.

نوبت دوم

سازمان پايانه هاي مسافربري قزوين در نظر دارداماکن و غرفه هاي ذيل را از 
طريق مزايده  به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.لذامتقاضيان 
مي توانند پس از انتشار آگهي به مدت ١٠ روز جهت دريافت اسناد  مزايده به امور 
مالي سازمان واقع در قزوين – ميدان تهران قديم – ترمينال آزادگان -  طبقه 
دوم مراجعه نمايند .جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ٠٢٨٣٣٥٥١٢٢٥ 

روابط عمومي سازمان تماس و يا به سايت Qazvin.ir مراجعه نمايند .
هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده ميباشد. 

سازمان در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختار است .
١-پارکينگ پايانه آزادگان 

٢-پارکينگ پايانه غرب 
٣-محوطه تجاري پايانه غرب 

٤-فروش و خدمات الستيک پايانه آزادگان 
٥-کارواش پايانه غرب 

٦-تنقالت ايستگاه الموت شرقي 
نوبت اول : ٩٦/٦/١٣

نوبت دوم:٩٦/٦/٢٠                
                                      

آگـهـي مـزايـده

روابط عمومي سازمان هاي پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين 

ت��ا پی��ش از موفقی��ت فیلم 
س��ینمایی »ب��دون تاری��خ، فـرش قرمـز

ب��دون امضا« در جش��نواره 
فیل��م ونیز و ب��ا توجه ب��ه نامه علی س��رتیپی به 
سازمان س��ینمایی و درخواس��ت توجه ویژه تر به 
فیل��م س��ینمایی »ماالری��ا« تم��ام گمانه ها برای 
نماینده ایران در اس��کار به س��مت آخرین ساخته 
پروی��ز ش��هبازی می رف��ت و تا ح��دودی هم این 
گمانه ها به س��مت ثابت ش��دن نزدی��ک بود اما از 
ش��ب گذشته و پس از درخش��ش فیلم سینمایی 
ب��اال  نظره��ا  تغیی��ر  ام��کان  جلیلون��د   وحی��د 

رفته است.
در حالیکه حدود ۱۰ روز تا پایان مهلت اعالم 
نماینده ایران به آکادمی اس��کار باقی مانده است، 
به نظر می رس��د مس��ئوالن س��ینمای ایران هنوز 
تصمیم شان را در مورد انتخاب نماینده ایران برای 

این آکادمی نگرفته اند.
تا یکی دو شب گذشته و بر اساس نامه ای که 
علی س��رتیپی خطاب به رئیس سازمان سینمایی 
ب��رای توجه ویژه ت��ر به فیلم س��ینمایی »ماالریا« 
داش��ت، گمانه ها حول حضور این فیلم در آکادمی 
اس��کار می چرخید و تقریبا همه اهالی س��ینما بر 
این باور بودند که امسال فیلم سینمایی »ماالریا« 
ش��انس حضور در مراسم آکادمی اس��کار را دارد 

اما بعد از اتفاق خوش��ایندی که ش��ب گذشته در 
بخش »افق های نو« فستیوال فیلم ونیز برای فیلم 
سینمایی »بدون تاریخ، بدون امضا« رخ داد، شائبه 
نمایندگی این فیلم در اس��کار به کارگردانی وحید 

جلیلوند قوت گرفته است.
چراکه اگر بنا باش��د اکران یک هفته ای فیلم 
سینمایی »ماالریا« را که علی سرتیپی به آن اشاره 
کرده اس��ت در نظر گرفت، می توان به اکران های 
جش��نواره ای فیلم س��ینمایی »بدون تاریخ بدون 

امضا« نیز اشاره داشت.
فیلم س��ینمایی »بدون تاریخ، بدون امضا« به 
کارگردان��ی و تهیه کنندگی ب��رادران جلیلوند بعد 
از چندی��ن موفقیت در عرص��ه بین الملل اینبار با 
دریاف��ت جایزه یک��ی از مهمترین جش��نواره های 
س��ینمایی جهان ش��اید بتواند گزینه  مناسب تری 
برای نمایندگی ایران در نودامین مراس��م آکادمی 
اس��کار باش��د و این موفقیت نبای��د از نظر هیات 

انتخاب اسکار در ایران دور بماند.
فیلم س��ینمایی »بدون تاریخ، ب��دون امضا« 
داس��تان کاوه نریمان یکی از پزش��کان پزش��کی 
قانونی اس��ت که در محل کارش با جسدی مواجه 
می ش��ود که وی را پیش از این می شناخته است، 
این فیلم از زمان جشنواره فیلم فجر سال گذشته 
س��یمرغ های بهترین کارگردان��ی، بهترین بازیگر 

نقش مکمل م��رد و بهترین صداگذاری را دریافت 
کرد و پس از آن در چندین فس��تیوال جهانی نیز 
حضور داش��ت و در نهایت موفقیت جشنواره فیلم 
ونیز را به عنوانی یکی از جش��نواره های مهم فیلم 

در جهان را به دست آورد.
این فیلم در زمان اکرانش در جشنواره ونیز با 
نقدهای مثبت بس��یاری از سوی منتقدین مطرح 
جهان مواجه شد که این فیلم و بازی بازیگران آن 
را تحسین کرده و نقدهای زیادی را در رسانه های 

خود از جمله »ورایتی« منتشر کردند.
موفقیت در جشنواره فیلم ونیز به عنوان یکی 
از معتبرترین و قدیمی ترین جشنواره های سینمایی 
جهان دستاورد بی نظیری برای فیلم »بدون تاریخ، 
بدون امضا« بود که با تمام جشنواره هایی که فیلم  
سینمایی »ماالریا« شرکت داشته برابری می کند. 
از ای��ن رو می ت��وان ادعا کرد که فیلم س��ینمایی 
»بدون تاریخ، بدون امضا« گزینه مناسبتری برای 

حضور در آکادمی اسکار است.
بر اس��اس این گزارش ش��اید بیش از این به 
دلیل خالی بودن دست سینمای ایران برای حضور 
در آکادمی اس��کار هر فیلمی که حتی یک حضور 
بین الملل��ی را بعضا بدون جای��زه تجربه کرده بود 
خ��ود را محق حض��ور در نودامی��ن دوره آکادمی 
اس��کار می دانس��ت. به همین دیدگاه بود که علی 

س��رتیپی به عن��وان پخش کننده فیلم س��ینمایی 
»ماالریا« خطاب به محمدمهدی حیدریان؛ رئیس 
سازمان سینمایی نامه ای نوشت و درخواست توجه 

ویژه به این فیلم سینمایی کرد.
ام��ا آنچه که از دس��تاوردهای ای��ن دو فیلم 

برمی آی��د حکای��ت از ش��انس باالتر فیل��م وحید 
جلیلوند در مقابل فیلم پرویز شهبازی دارد اما باید 
دید که نظر هیات انتخاب چیست گرچه تا همین 
امروز هم این هیات در معرفی نماینده ایران برای 

اسکار ۲۰۱۸ کوتاهی کرده است. )آنا(

پس از موفقیت فیلم وحید جلیلوند در جشنواره ونیز

»بدون تاریخ، بدون امضا«
گزینه روی میز اسکار می شود؟


