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فرهنگی

«هفت معکوس» به شبکه نمایش خانگی میآید

مهدی خسروی کارگردان سینما ،درباره آخرین وضعیت توزیع «هفت معکوس» در شبکه
نمایش خانگی گفت«:قرارداد پخش این اثر در شبکه نمایش خانگی بسته شده و به
احتمال فراوان قبل از عید نوروز توزیع میشود ».به گزارش باشگاه خبرنگاران ،در خالصه
داستان فیلم آمده است« :احساس میکنم همیشه توی زندگیم لبه یه پرتگاه وایسادم،
دوست دارم بپرم پایین ،ولی هیچوقت جرئتشو نداشتم .االنم ندارم…»
نقد

یک بام و دو هوای تلویزیون

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :شامگاه یکشنبه
 22بهمن ماه مراســم اختتامیه سیوششمین
جشنواره فیلم فجر به صورت کامل از دو شبکه
نمایش و آیفیلم پخش شد .از این حیث باید
به تلویزیون دســتمریزاد گفت که این مراسم
حداقل بدون هیــچ تأخیر یا با یک نمره کم با
کمترین تأخیر روی آنتن تلویزیون رفت و صدا
و سیما پس از مدتها مخاطب میلیونی خود را
حتی شده برای ساعاتی بازیافت .اما نکته مهم
حائز اهمیت این برنامه زمانی که ساالر عقیلی
خواننده موسیقی ســنتی روی سن رفت تا با
گروه موســیقاییاش به اجرای برنامه پردازد به
وقوع پیوســت .طبق معمول انگار قرار نبود که
باز هم تلویزیون در نشان دادن ساز روی خوشی
به مردم نشــان دهد .مخاطبــان هم که دیگر
سالهاســت به این رویه سلیقهای و یک سویه
و کامال حق به جانب صدا و سیما عادت کرده و
هرچه هم گالیه کردند ره به جایی نبرد .اما ماجرا
چیز دیگری بود تلویزیون هم ساز را نشان داد و
هم نوازندگان ساز را .منتهی در شبکه آیفیلم
عربی .به این مفهوم که دیدن ساز و نمایش آن
برای مخاطبان کشورهای عربی مجاز بوده ،اما
برای مخاطبان و مردم کشور خودمان غیرمجاز
است .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این
اســت که چطور ممکن است هنگامی که یک
فرد ایرانی که دارد به یک موسیقی مجاز و کامال
ایرانی آن هم با ســازهای کامال ایرانی آن هم از
صدا و سیمایی کامال ایرانی گوش میکند نتواند
نظارهگر سازهایی که هارمونی این موسیقی را
تشکیل میدهند ،باشد اما افرادی کامال بیگانه،
با فرهنگی کامال بیگانه هم با موسیقی و هم با
ساز ایرانی مجوز تماشــای آن سازها را داشته
باشــند؟ آیا این جزء سلیقههای مدیران صدا و
سیماست که اینگونه بر مخاطبان موقتی خود
هــم بتازند و آنها را بیش از پیش به تماشــای
محصول تولیدی کشور خودشان از شبکههای
غیر از شبکههای داخلی سوق دهند؟ آیا واقعا
زمان آن نرسیده که مسئوالن صدا و سیما کمی
الی دربهای اتاقهای فکر خود را باز بگذارند تا
اندکی نسیم مالیم سالیق مردمی هم به درون
بوزد ،بلکه اینگونه اوضاع و احوال رســانه ملی
بهتر شود تا حداقل مخاطب باقیمانده حاصل از
ماجرای سلیقه سواری مدیران رسانه ملی برایش
باقی بماند تا بتواننــد در زمان پخش هزارباره
سریالهای تکراری با شبکههای مختلف تماس
بگیرنــد و بگویند ممنونیم از اینکه برای صد و
یکمین بار فالن سریال را برای ما پخش کردید.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

فریبا متخصص بازیگر تئاتر ،رادیو و تلویزیون درباره
فعالیت ایــن روزهای خود گفت :چند وقت بود که
ســریال بازی نمیکردم و اکنون بعد از چند ســال
درگیر بازی در یک ســریال با نام «دستت را به من
بده» به کارگردانی محمدمهدی عســگرپور هستم.
وی درباره همکاری در این سریال اظهار کرد« :دستت را به من
بده» یک ملودرام اجتماعی خانوادگی اســت و مسائلی که در
آن مطرح میشــود نیاز خانواده هاست .این سریال متن خوبی

روزنگار

گر پرده بر افتد ...

رؤیا نونهالی  lبازیگر

سینمای جهان

امیرخانصدمیلیوندالریشد

باکس آفیس چین بدترین هفته از نظر فروش
را تجربه کرد و در عین حال فیلم جدید امیر
خان با عنــوان «سوپراســتار مخفی» موفق
شــد تا بار دیگر رأس بازار فروش را در دست
داشــته باشــد .در حالی که یک هفته تا آغاز
ســال جدید در چین باقی مانده این هفته از
نظر فروش سینماها خیلی ناموفق ظاهر شد و
 ۱۰فیلــم رأس باکس آفیس در مجموع فقط
 33/7میلیــون دالر فروش کردند .آخرین بار
چنین کاهش بزرگی در سپتامبر  ۲۰۱۶دیده
شده بود که شمار ســینماها در چین خیلی
کمتر از امروز بود .با این حال مالکان سینماها
و توزیع کنندگان فیلمهــا انتظار رویدادهای
متفاوتــی را دارند ،زیرا شــماری از فیلمهای
خانوادگی ،اســمهای مردمپسند و ادامههای
فیلمهای چینی به زودی اکران میشوند .هر
چند ممکن است اکران هم زمان این فیلمها به
ضرر آنها تمام شود ،اما سینماها و سینماروها
در مجموع ضرر نخواهند کرد.
در بــازار چین «ســوپر اســتار» همچنان به
موفقیت خود ادامــه داد و  8/61میلیون دالر
دیگر فروش کرد تا پس از  ۲۴روز فروشــش
را به  ۱۰۹میلیون دالر برساند .این چهارمین
آخر هفته در بازار سینمای چین بود که امیر
خان و فیلمــش در رأس باکس آفیس جای
گرفتند .ســال پیش «دنگال» از بالیوود در
چین اکران و موفق بــه فروش  ۱۹۰میلیون
دالری شد.

روز یکشنبه ســیدمحمود رضوی ،تهیهکننده
فیلم سینمایی «التاری» ساخته محمدحسین
مهدویــان در توئیتی اعالم کرد کــه به دلیل
تماس نگرفتن هیچکس از سوی جشنواره فیلم
فجــر برای حضور عوامل این فیلم در مراســم
اختتامیه ،از قرار معلوم ســیمرغ بهترین فیلم
از نگاه مــردم هم به این فیلــم تعلق نخواهد
گرفت .او در این باره اینطور نوشــت« :از قرار
معلوم ،ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه مردم هم
پرواز کرد ».اما پس از آن توئیت بود که رضوی
اعــام کرد که دبیر جشــنواره به او وعده داده

بود که هیچ مشــکلی فیلم «التاری» مهدویان
را تهدید نمیکند .این در حالی اســت که روز
گذشــته ابراهیــم داروغهزاده دبیر جشــنواره
فیلم فجــر در واکنش به توئیــت تهیهکننده
«التــاری» بیان کرد که این جواب یکســان را

به همه ســینماگران حاضر در جشــنواره داده
اســت .داروغهزاده در این باره نوشت« :جواب
یكســان من به همه سینماگرانی كه به شوخی
میخواســتند هوای فیلمشــونو تو جشــنواره
داشته باشم همین بود ،سید بزرگوار».

به گــزارش خبرآنالین ،اما ماجــرا به همینجا
ختم نشــد چرا که محمود رضوی هم در پاسخ
به توئیت دبیر جشــنواره فیلــم فجر اینطور
نوشــت« :البته اون جلســه یك ونیم ســاعته
جدیهای جذاب تراز این شــوخی هم داشته
كه اگر قرار به بیان باشــد مصداق شعر گرپرده
بیفتــد نه تو مانــی ونه من میشــود ،اما من
كشتی که داخلش نشستیم را بیشتر ازخیلی از
عزیزان دوست دارم و برای حفظ همون عزت،
غیرت و امنیت كه رفتم فیلم ساختم به سكوت
ادامه میدم».

موزه «شاعر زبالهها» در انتظار بودجه

دهمین سالگرد درگذشــت ژازه تباتبایی در حالی سپری شد که
موضوع تبدیل خانه این هنرمند به موزه توسط شهرداری محقق
نشــده اســت؛ با این حال سرپرســت معاون فرهنگی و هنرهای
شهری سازمان زیباســازی میگوید توافقهایی با ورثه این خانه
انجام شــده و خرید آن در انتظار تأمین اعتبار است .یک سال از
درگذشــت این هنرمند مجسمهساز ،شاعر و نقاش میگذشت که
در مراســم بزرگداشــت او حرف از خرید خانهاش و تبدیل آن به
موزه به میان میآورند .میگویند خانه ژازه یک موزه کامل اســت
و قابلیــت دارد به مکانی برای نمایــش و نگهداری آثارش تبدیل
شود .در ادامه سازمان زیباسازی شهرداری تهران متولی میشود
که این خانه را خریداری کــرده و آن را به موزه تبدیل کند .این
سازمان سالهاست در زمینه برگزاری دوساالنهها ،سمپوزیومها و
فراخوانهای هنری فعالیت خود را آغاز کرده است .پس از گذشت
هشت سال (سال  )۱۳۹۴از درگذشت این هنرمند و پیگیری این
موضوع ،مسئوالن این ســازمان میگویند که پرونده خرید خانه
ژازه همچنان در این ســازمان باز اســت و آنها تالش میکنند
بحث موزه به نتیجه برســد .بحث انحصار وراثت و حضور نداشتن
خانــواده ژازه در ایران از جمله مواردی اســت کــه در این برهه
مســئوالن این ســازمان آنها را بهعنوان دالیل به تعویق افتادن
راهاندازی موزه این هنرمند مطرح میکنند .حاال نیز سید مجتبی
موســوی ،سرپرســت معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان
زیباسازی شــهرداری تهران در اینباره به ایسنا میگوید :موضوع
خرید خانه ژازه تباتبایی و تبدیل آن به موزه را ابتدا ما در سازمان
زیباسازی شهرداری تهران مطرح و پیگیری کردیم .در سالهای
متمادی این موضوع مطرح بوده اما به دالیل و مســائلی که خارج
از اختیــارات ما بود و به مالکان و وارثان برمیگشــت ،این اتفاق
رخ نــداد .او ادامه میدهد :ما در یک ســال اخیر توافقهایی را
برای خرید خانه ژازه با ورثه داشــتهایم .یکی از ورثه هم صرفا به
شرط آنکه این خانه تبدیل به موزه شود و همه آثار در موزه باقی
بماند ،قبول کرده اســت خانه را به ســازمان زیباسازی بفروشد.
موسوی تاکید میکند :ما این توافقها را انجام دادیم و کار نسبتا
پیشرفت کرده است اما باید برای آن تأمین اعتبار کنیم .االن هم

نوبت دوم

شماره مجوز1396/5305 :
شماره807/7/10448 :
تاریخ1396/11/17 :

«آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای»

 -1مناقصه گزار :شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران -منطقه اردبیل
 -2موضوع مناقصه :راهبری خودروهای ون استیجاری ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت شهید بهفر اردبیل
-3شماره مناقصه97/01 :
 -4محل ،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها :دریافت اسناد حداکثر تا ساعت  16روز شنبه مورخ 1396/12/05
و تحویل پاکت لفاف حاوی پاکات جداگانه تضمین (الف) پیشــنهاد فنی بازرگانی (ب) و پیشنهاد قیمت (ج) به صورت الک و مهر
شــده تا ساعت  16روز سه شنبه مورخ  1396/12/15به آدرس :اردبیل -خیابان امام خمینی (ره) -شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه اردبیل -طبقه دوم ساختمان ستاد -دبیرخانه منطقه تلفن 045-33331551-4 :و تاریخ بازگشایی پاکات راس ساعت
 10مورخ  1396/12/16در محل ستاد منطقه خواهد بود و حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده آنها با معرفی نامه در جلسه بازگشایی
پاکات آزاد میباشد.
 -5برآورد مناقصه :سالیانه  2/320/000/000ریال
 -6نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه :به منظور شرکت در مناقصه ،مناقصه گران بایستی مبلغ  116/000/000ریال به حساب
 4120020601008شرکت نزد بانک ملی شعبه نفت اردبیل واریز و در پاکت الف براساس رسید وجه ارائه نمایند.
 -6-1سپرده شرکت در مناقصه میتواند به صورت ضمانتنامه بانکی طبق نمونه پیوست مدارک مناقصه (صادره از بانکهای معتبر
کشور و به صورت پرفراژ شده و قابل قبول کارفرما) با اعتبار حداقل  3ماه از تاریخ تسلیم ارائه گردد.
 -6-2تضامین قابل قبول یکی از تضامین معتبر در آییننامه تضمین معامالت دولتی میباشد.
 -7شرایط متقاضی :کلیه پیمانکارانی که بتوانند حداقل  6دستگاه خودروی ون مدل  95به باال تأمین نمایند و دارای شرایط ذیل باشند:
 -7-1شرکتهای پیمانکاری
 -7-1-1صالحیت کار معتبر برای فعالیت حمل و نقل از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -7-1-2صالحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
 -7-2آژانسهای حمل و نقل
 -7-2-1مجوز و پروانه کسب از ادارات ذیربط.
* ضمنا آگهی فوق در سایتهای  http://iets.mporg.irو  http://monaghese.nlopdc.irو  www.ardebil.niopdc.irو www.shana.ir
نیز درج میگردد.
تاریخ چاپ نوبت اول96/11/18 :
تاریخ چاپ نوبت دوم96/11/24 :

دارد و بــا کارگردانی محمدمهدی عســگرپور به
خوبی هم پیش میرود .بازیگر «شــهرزاد» درباره
نمایشهای رادیویی که این روزها در رادیو نمایش
در حال تولید و بازی در آنهاست ،اظهار کرد :کار
در رادیو خوب اســت البته کمی کیفیت کارها و
نمایشنامهها پایین آمده است اما همچنان ادامه میدهیم .من
کارمند رســمی رادیو بودم و اول مهر امســال بازنشسته شدم
ولی همچنــان در رادیو کار میکنم چراکــه فعالیت در رادیو

را بــا هیچ جای دیگر نمیتوان مقایســه کرد .به گزارش مهر،
متخصص اضافه کرد :نمیتوان رادیو را ترک کرد چراکه رادیو
بخشی از وجود ماســت .من از نظر دلی تئاتر را خیلی دوست
دارم به دلیل اینکه ارتباط مســتقیم با مخاطب دارید اما رادیو
یک صنعت و تکنیک اســت که با هنرهای دیگر قابل مقایسه
نیســت .فکر میکنم بچههایی که در رادیو کار میکنند خیلی
توانمند هســتند که یک نمایش هفت قسمتی را در دو روز به
تولید میرسانند.

جدل توئیتری تهیهکننده «التاری» و دبیر جشنواره فیلم فجر ادامه دارد

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
رؤیــا نونهالــی در تاریخ ۲۴
بهمن سال  ۱۳۴۱در تهران
به دنیــا آمد .او در مدرســه
ژاندارک تهران تحصیل کرده و مسلط به زبان
انگلیسی و فرانسه اســت ،او لیسانس رشته
نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
اســت .او اولین بازیگر زن است که بالفاصله
بعد از ورودش به ســینما در ســال 1367
سیمرغ بلورین از هفتمین جشنواره فیلم فجر
رابرای بازی در فیلم «عروسی خوبان» از آن
خود کرد و همچنین او برای یک بازی کوتاه
و نــگاه پرمعنایش در فیلم «بوی کافور عطر
یاس» دوباره سیمرغ بلورین را از آن خود کرد
و درهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای
 100ثانیهای با شــعار ســینمای اخالق به
همت حوزه تهران رویــا نونهالی بهعنوان با
اخالقترین بازیگر زن تقدیر و قدردانی شد.
از فیلمها و ســریالهایی کــه این بازیگر در
آنها ایفــای نقش کرده میتوان به وقت رؤیا،
هلن ،مشــکل گیتی ،نیمه شب اتفاق افتاد،
کفشــهایم کو؟ ،اعترافات ذهــن خطرناک
من ،دلم میخواد ،ماهیها عاشــق میشوند،
ساختمان  ،۸۵ساعت شنی ،خواب و بیدار و...
اشاره کرد.

پس از سالها در یک سریال بازی میکنم

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی -منطقه اردبیل

به یکی از پاتوقهای هنرمندان همدورهی او تبدیل شد .تباتبایی
از پیشــگامان مکتب ســقاخانه بود؛ مکتبی که در اوایل دهه ۴۰
شکل گرفت .به کار بردن ایدههای خالقانه در مجسمهسازی باعث
شــد کارهای این هنرمند مورد توجه جامعــهی هنری آن زمان
قرار گیرد .او برای ساخت مجســمههایش از قطعات ماشینهای
اســقاطی اســتفاده میکرد .رفتوآمد او به گاراژهای تهران برای
یافتن این قطعات باعث شده بود ،گاراژدارها و اوراقچیهای مولوی
و شوش او را خیلی خوب بشناسند.
نمونهای از آثار ژازه تباتبایی

در پایان ســال به سر میبریم ،انشاهلل بتوانیم برنامهریزی کنیم و
برای این موضوع ،پیشبینی بودجه در ســال آینده انجام شــود
و آن را به نتیجه برســانیم .او در پاســخ به این پرســش که آیا
به طور قطع در ســال آینده این پروژه به ثمر خواهد نشســت؟
اظهار میکند :به دلیل کاهش درآمدهای شهرداری باید پروژهها
را اولویتبندی کنیم؛ ما باید طبق اولویت درخواست بودجه کنیم.
انشــاهلل اگر بودجه اینکار محقق شــود این کار را در برنامه سال
آینده میگذاریم .ســیدعلی طباطبایی معروف به «ژازه تباتبایی»
سال  ۱۳۰۹در تهران متولد شد .به هنرستان رفت ،دیپلم نقاشی
گرفت و نمایشــگاه گذاشت ،اما اینها تنها مسیر او در دنیای هنر
نبود .ژازه به دانشــکدهی ادبیات نیز رفت .در رشــته کارگردانی
و مبانی تئاتر شــاگرد اول دانشــکده شــد و نمایشنامه نوشت و
تئاتــر کارگردانی کرد .یکی از مهمترین فعالیتهایش ،تأســیس
نگارخانه «هنر جدید» در سال  ۱۳۳۴بود .این گالری خیلی زود

اســب ،زن ،خورشید و شیر بیشــترین موضوعاتی بودند که ژازه
در آثــارش بهعنوان ســوژه از آنها اســتفاده میکرد .نقشهای
ســنتی ،جلوههای دیداری فرهنگ مردم ،افسانهها ،شعر ،مظاهر
زندگی شــهروندی و ...نیز از سوژههایی بودند که این هنرمند در
نقاشیهایش به آنها میپرداخت .آثار نقاشی و مجسمههای ژازه
تباتبایی در موزهها و کلکسیونهای شخصیاش مانند موزهی لوور
در پاریس ،موزهی متروپولیتن نیویورک ،موزهی هنرهای معاصر
تهــران ،نگارخانهی ســیحون در تهران و پریوات کلکســیون در
آلمان نگهداری میشوند .همچنین آثار تباتبایی در نمایشگاههای
مختلفی در کشــورهای بریتانیا ،فرانســه ،ایتالیــا ،یونان ،آلمان،
ترکیه ،هند ،چین و آمریکا بهنمایش گذاشــته شــده است .او تا
کنون بیش از  ۴۰جلد کتاب شــامل داستانهای فولکلور ،رمان،
شعر ،نقدهای هنری و نمایشــنامه منتشر کرده است .ژازه اولین
داســتان خود را به نام «شن و نی» در  ۱۲سالگی نوشت .در سال
 ۱۳۲۵نیز داستان «پسر کوچک» را چاپ کرد« .دندان سوسمار»
و «شــطرنج زندگی» از دیگر کتابهای این هنرمند هســتند .او
همچنین نمایشــنامههای بســیاری نوشــت که از جملهی آنها
میتوان به «شکوفههای پژمرده»« ،لرد چیچی یانف»« ،جای پا»
و «آقاموچول» اشــاره کرد .دربارهی زندگی هنری ژازه تباتبایی
دو فیلم با نامهای «شــرح حال» و «کوچه پاییز» توســط خسرو
سینایی ساخته شده است .به گزارش ایسنا ،ژازه تباتبایی در ۲۰
بهمن  ۱۳۸۶در بیمارستان آتیه تهران درگذشت.

طبق آییننامه جشنواره فیلم فجر:

اهدای دو سیمرغ بلورین در یک بخش قانونی نبود

در مراسم اختتامیه سیوششمین جشنواره فیلم فجر بعضی از سیمرغها به
صورت مشــترک اهدا شد که این موضوع با آییننامه این رویداد سینمایی
مغایرت دارد .دو شــب گذشته ،یکشنبه  ٢٢بهمن ماه و در آیین اختتامیه
جشنواره فیلم فجر در بخش بهترین فیلمنامه و کارگردانی دو سیمرغ اهدا
شد .در بخش بهترین فیلمنامه کامبوزیا پرتوی برای فیلم «کامیون» و هومن
سیدی برای «مغزهای کوچک زنگ زده» سیمرغ گرفتند .در قسمت بهترین
کارگردانی هم ابراهیم حاتمیکیا برای ساخت فیلم «به وقت شام» و بهرام
توکلی برای کارگردانی «تنگه ابوقریب» ســیمرغ بلورین دریافت کردند .اما
این اتفاق خالف مقررات جشــنواره اســت؛ زیرا در بخشی از آییننامه این
رویداد هنری آمده است که هیچ جایزهای در بخش رقابتی به طور همارزش
میان دو یا چند اثر تقسیم نمیشود .پس آنچه در اختتامیه جشنواره فیلم
فجر اتفاق افتاده خالف مقررات این رویداد است و دبیر جشن سینمای ایران
باید در این مورد پاسخگو باشد .به گزارش ایسکانیوز ،این در حالی است که
در قســمت دیگری از آییننامه آمده است :تفسیر و رفع ابهام از مقررات و

اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشبینی نشده به عهده دبیر جشنواره
است .با توجه به بخش باال انتظار میرود که ابراهیم داروغهزاده درباره نقض
آییننامه جشنواره در اختتامیه و اهدا دو سیمرغ بلورین در دو بخش پاسخگو
بوده و ابهامات را در این زمینه برطرف کند.

پژمان جمشیدی :

با قدرت به راهم ادامه خواهم داد

پژمان جمشــیدی بازیگر ســینما امسال در جشــنواره سیوششم فیلم
فجر با فیلم «ســوءتفاهم» ســاخته احمدرضا معتمدی حضور داشــت.
البته حضور او به دور از حاشــیه هم نبود .نامزدی او در رشــته بهترین
بازیگر نقش مکمل مرد واکنشهای متعددی را به همراه داشــت .پژمان
جمشیدی بازیگر فیلم «ســوء تفاهم» درباره حضور در جشنواره و آرای
داوران گفت« :از هیئت داوری تشکر میکنم .به نظر من شجاعت زیادی
را بــه خرج دادنــد از اینکه من را بهعنوان کاندیــدای نقش مکمل مرد
معرفی کردند خوشــحال هستم .بیش از همه به آقای جمشید هاشمپور
تبریک میگویم .اســتحقاق دریافت سیمرغ را داشتند و من از این اتفاق
خوشحال هستم .مراسم اختتامیه به درستی و با نظم بسیار خوبی برگزار
شد ».به گزارش سینماسینما ،بازیگر فیلم سینمایی «خوب ،بد ،جلف»
ســخنان خود را چنین ادامــه داد« :قبال هم گفته بــودم و این بار هم
بــه من ثابت شــد که جایزه مــن را مردم میدهند و ایــن کار را انجام
دادند .لحظــهای در کارم وقفه نخواهد افتاد و با قدرت ادامه خواهم داد.
اتفاقات اخیر باعث شــد که بیش از گذشته تالش کنم و تمرکز بیشتری

هم داشته باشــم ».او ادامه داد« :فیلم «سوء تفاهم» فیلم سختی بود و
پیچیدگیهای خاص خود را داشت .در اوج جدی بودن کمدیهای خاص
خود را داشــت .البته با تدوین دوباره امکان دارد که ریتم فیلم در اکران
عمومی تغییر کند .به شــخصه این فیلم را دوست دارم و ارتباط ویژهای
با آن برقرار کردم».

