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درباره رحیم رحیمیپور که بر اثر ابتال به کرونا از میان ما رفت

استعدادی که زود متوقف شد

دومین قسمت انیمیشن «خانواده آدامز »2
چه بازخوردی میان مخاطبان داشته است؟

12

ترسناکهای دوستداشتنی

پس از منازعات سیاسی اخیر در شمالغرب ایران این روزها ادعاهای بیشتری
از جانب جمهوری آذربایجان در خصوص تاریخ و فرهنگ ایران مطرح میشود

که آری شنیدم؛ تو پاسخ شنو!

دوشنبه

 26مهر 1400

شماره 6057

پیشنهاد امروز

کاغذ اخبار

من مهدی آذر یزدی هستم

امروز  2فیلم مستند
اکران میشود

عبدا ...اسکندری که امروز  76ساله میشود
چطور چهره بازیگران را با هنرش فتح و از نو بنا میکند؟

پادشاه سرزمین صورتها

عبدا ...اسکندری در حال گریم زنده یاد عزت ا ...انتظامی در پشت صحنه فیلم «بانو » | عکسCIC :

نوجوانان نسل دیروز حتما مجموعه
به ــای «قــصــ هه ــای خـ ــوب ب ــرای
کــت ــا 
بـچـ ههــای خ ــوب» را بــه خــاطــر دارنـ ــد و
میدانند این کتابها را نویسندهای
یزدی به نام مهدی آذریزدی نوشته بود.
حــاال ایــن شخصیت خــودش قهرمان
یک رمان به نام «من مهدی آذریــزدی
هستم» شده که هادی حکیمیان آن
را برای نوجوانان امــروز نوشته است.
داستان دو نوجوان به نامهای
کتاب،
ِ
حسینعلی و کــوچـکعـلــی اس ــت که
در دهــه  ۳۰زندگی میکنند .آنها برای
رساندن یک چمدان امانتی به همراه
یکی از آشنایانشان که راننده کامیون
یشــونــد .ایــن
اسـ ــت ،راهـ ــی ت ـهــران م ـ 
دو نــوجــوان طــی حــوادثــی در تـهــران با
مهدی آذریـ ــزدی ،نویسنده ک ــودک و
نوجوان آشنا میشوند .آشنایی آنها
با اتفاقهای عجیبی همراه میشود تا
جایی که به مجلس شورای ملی و کاخ
سلطنتی شاه نیز میروند .نویسنده
کتاب ،خود همشهری آذریزدی است.
حکیمیان متولد  ۱۳۵۷است .نسخه
کــاغــذی ک ـتــاب مــن م ـهــدی آذریـ ــزدی
هستم را میتوانید با قیمت  ۶۹هزار
تومان از سایت نشر صاد به نشانی
 Saadpub.irتهیه کـنـیــد ،و نسخه
الکترونیک کتاب نیز با قیمت ۳۴هزار
تومان قابل دریافت از «طاقچه» است.
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مستندهای «پنهان» بــه کارگردانی
شیرین برقنورد و «برندگان» ساخته
امید عبدالهی روی پرده سینماهای
هنروتجربه میروند.
مــســتــنــد پ ــن ــه ــان بـ ــه نــوی ـس ـنــدگــی
و ک ــارگ ــردان ــی شــیــریــن بـ ــرقنـ ــورد و
تهیهکنندگی محمدرضا جهانپناه و
شیرین برقنورد و مستند برندگان
بــه کــارگــردانــی و تهیهکنندگی امید
عبدالهی ،از امروز ( 26مهر ) در قالب
یک بسته و در سینماهای هنروتجربه
اکران میشوند.
همچنین مستند نیمهبلند برندگان
درب ــاره تکاپوی دو شخصیت از دو
متفاوت ایــران امــروز است که
نسل
ِ
در التاری گرینکارت برنده شدهاند.
عوامل مستند  53دقیقهای برندگان
نیز عبارتند از پژوهش ،کارگردانی و
تــصــویــر :امــیــد عــبــدالــهــی ،تــدویــن:
ع ـمــاد جــالــی ،شــهــاب آب روش ــن و
امید عبدالهی ،دستیار کــارگــردان و
برنامهریز  :میثم عباسی ،صداگذار :
حسن شبانکاره ،تهیهشده در رسانه
فیلم دورنما.
آیــیــن دیـ ــدار ای ــن دو مستند ام ــروز
س ــاع ــت 18و30دق ـ ــی ـ ــق ـ ــه در خــانــه
هنرمندان برگزار میشود.

