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به ایران می آید

«الکساندرسوکوروف»کارگردان سرشناسروسبهدعوتجشنوارهجهانیفیلمفجربهایرانمیآید.بهگزارش خبرگزاریصداوسیما یکیاز
برنامههایایندورهجشنوارهدربخش«نمایشهاورویدادهایویژه»نمایشمستند«فرانکوفونیا»بهکارگردانیالکساندرسوکوروفدربارهموزهلوور
است .ویعالوهبرحضوردراینرویداد،دردانشکدهسینماوتئاتربرایدانشجویانسخنرانیخواهدکرد.

سینما

پس از انتخاب «وارونگی» به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش «نوعی نگاه»

مدیرانجشنوارهکنچشمانتظاردیدنفیلمفرهادی
بهنام بهزادی پشت صحنه فیلم وارونگی

احمد صبریان

sabrian@khorasannews.com

«بادیگارد» ۴میلیاردی شد

نمای دور
دفاع از یک مستند جنجالی
«راب����رت دن��ی��رو» ب��ا ح��ض��ور در یک
برنامه تلویزیونی از فیلم مستند
« »Vaxxedدفاع کرد .وی که این
فیلم را به خاطرراه افتادن جنجال
بر سر تاثیرات منفی واکسیناسیون
از جشنواره ترابیکا خ��ارج ک��رده بود
گ��ف��ت « :این فیلم حرفهای تازهای برای گفتن دارد که
برای من به عنوان پدر فرزندی مبتال به اوتیسم ،اهمیت
دارد .من فردی ضد واکسیناسیون نیستم ،من خواهان
واکسیناسیون ایمن هستم ».اظهارات دنیرو در این زمینه
خشم دوباره جامعه پزشکی را فراهم کرد.
صداپیشگی در «گرینچ» برای کودکان
«بندیکت کامبربچ» بازیگر پرطرفدار
نقش «شرلوک هولمز» ،در نقش
«گرینچ» صداپیشگی میکند  .این
فیلم را «پیت کاندلند» و «ی��ارو
چ��ن��ی» ک��ارگ��ردان��ی میکنند و
برای کودکان است که با اقتباسی
از کتاب نویسنده مشهور کودکان دکتر
زئوس ساخته میشود.فیلم نامه آن را «مایکل لسیور»
با اقتباس از کتاب مشهور «چطور گرینچ کریسمس را
دزدی��د» مینویسد.این فیلم نوامبر  ۲۰۱۷اک��ران می
ش��ود و نخستین فیلم تولیدی پ��س از نسخهای است
که « جیم کری » در سال  ۲۰۰۰در آن بازی کرد.
بازگشت به سینمابا یک فیلم دلهرهآور
کوین کاستنر با فیلم پرحادثه و دلهره
آور «جنایتکار» به سینما بازگشت.
در ای��ن فیلم حافظه ی��ک مامور
مرده سیا در ذهن یک جنایتکار با
سابقه و خطرناک با ب��ازی« کوین
کاستنر» ق��رار داده می ش��ود .این
مامور سیا ،تنها کسی است که مخفیگاه
یک هکر هلندی را می داند .رئیس سیا تخلیه و انتقال
حافظه این مامور را به یک جراح مغز محول می کند .درگیر
شدن این جنایتکار در نهایت جلوی بروز یک فاجعه بزرگ
را می گیرد.
نشستن برصندلی کارگردانی بتمن
شرکت ب��رادران وارن��ر اع�لام کرد «بن
افلک» فیلم بعدی «بتمن» را خواهد
س��اخ��ت.ای��ن ش��رک��ت همچنین
بخشهایی از تولیدات جدید خود
شامل «هیوالهای شگفتانگیز»
و «فیلم لگوی بتمن» و کمدی «آدم
های خوب» با بازی «راسل کرو» و« رایان
گاسلینگ» و نیز درام رمانتیک «امیلیا کالرک» با عنوان
«من قبل از تو» را معرفی کرد.
در گردهمایی ساالنه سینماداران« ،استیون اسپیلبرگ»
و« پیتر جکسون»نیز در حمایت از سالنداران سینما و برای
ارتقای کیفی نمایش فیلم برای مخاطبان در این همایش
سخن گفتند.

جشنواره فیلم کن فهرست اولیه فیلمهای حاضر در بخش
رقابتی این دوره از روی��داد معتبر سینمایی جهان را در
حالی اع�لام ک��رد که تظاهرات اعتراض آمیز به شرایط
کاری در صنعت سینمای فرانسه باعث تاخیر برگزاری این
کنفرانس خبری شد .دبیر اجرایی این جشنواره گفت:
ممکن اس��ت یکی دو فیلم دیگر به ای��ن فهرست اف��زوده
شود.به گزارش  مهر « تیری فرمو» پنجشنبه پس از اعالم
اسامیفیلمهایمنتخببرایبخشرقابتیجشنواره کن
2016گفت  «:مدیران جشنواره منتظرند «فروشنده »
جدیدترینفیلماصغرفرهادیراببینند».وی درایننشست
اف��زود :فیلم های«سکوت» اث��ر مارتین اسکورسیزی و
«زن در جایگاه نقرهای» ساخته «کیوشی کوروساوا» که
سینمادوستان انتظار تماشای آن ها را در کن داشتند به
این فهرست راه نیافتهاند .البته این آثار سینمایی هنوز
تکمیل نشدهاند و من بخشهایی از آن ها را دیده ام و فکر
میکنم با پایان ساخت میتوانند در جشنواره سال بعد
حضور داشته باشند ».سایت فرانسوی  TFنیز تاکید کرده
است فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی باید جزو فیلمهایی
باشد که در بخش رسمی جشنواره حضور خواهد داشت .
ریاستهیئتداورانجشنوارهکن 2016را«جورجمیلر»
بر عهده دارد و« پی یر لسکور » نیزمدیر این رخداد معتبر
سینمایی جهان است .این جشنواره با «کافه سوسایتی»
جدیدترینفیلموودیآلن گشایشمییابدوازروزیازدهم
ماهمیآغازمیشودوتاروزبیستودوماینماهادامهدارد.

▪ ▪فهرست فیلم های بخش «نوعی نگاه» کن2016

روابط عمومی فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در خبری
به نقل از مدیر هنری جشنواره فیلم کن اع�لام ک��رد که
دستاندرکارانجشنوارهکنهنوزاینفیلمراندیدهاند.به
گزارشایسنا«،تیریفراماکس»مدیرهنریجشنوارهفیلم
کندرمصاحبهایبانشریه«ورایتی»دربارهحضورفیلماصغر
فرهادی در این دوره از جشنواره کن گفت« :ما هنوز فیلم
«فروشنده»راندیدهایموامیدوارمبتوانیمدرچندروزآیندهآن
راببینیم».فیلم«فروشنده»،باتوجهبهطیکردنمراحلفنی،
دیرترازموعدمقرربههیئتبررسیفیلمهایجشنوارهکن
رسیدوبراساساعالممدیرهنریاینجشنواره«،فروشنده»
در چند روز آینده دیده میشود و نظر آنها در مورد حضور
داشتن یا نداشتن این فیلم در جشنواره اعالم خواهد شد.

▪ ▪سینمایایرانشانسدیگریبرای"کن"دارد؟

دوره جشنواره فیلم کن اعالم شد و نام سه کارگردان
زن در بخش مسابقه امسال به چشم می خورد که برای
جشنواره هایی که در سال های گذشته به خاطر توجه به
مردان فیلمساز با انتقاد رو به رو بود ،رقم باالیی است.
▪ ▪فهرستاولیهفیلمهایبخشمسابقه

*تونیادرمن/مارنآده/آلمان
*جولیتا/پدروآلمادوار/اسپانیا
*عزیزآمریکایی/آندراآرنولد/انگلیس
*دخترناشناس/برادرانداردن/بلژیک

▪ ▪ حضورپررنگکارگردانانزنورقابتبزرگانهالیوود

فهرست اولیه فیلم های بخش مسابقه شصت و نهمین

پاسخ وزیر بهداشت به حاشیه های درمان کیارستمی
نیزوجودداشت،امابهنظرمن
خیلی نباید به آنها توجه کرد.
آنچهمنبهخصوصدرسال
جدید از روس��ای دانشگاهها
و ه��م��ک��اران��م خ��واس��ت �هام،
تالش بیشتر و بیتوجهی به
حاشیههاست؛ چرا که اگر ما
ازمتنیعنیمردمغافلشویم،
ازحاشیههیچآبیبرایمردمگرمنخواهدشد.ویافزود:
بنابراین بهتر است به حاشیهها توجه نکنیم .در حال
حاضر هر کسی گمانهزنی میکند ،اما این گمانهزنیها
در حوزه سالمت کار خوبی نیست.وی در پاسخ به سوال
خبرنگاری مبنی بر این که آیا عیادت از کیا رستمی به
دلیل حاشیههایی ب��وده که در این زمینه مطرح شده
است ،گفت :خیر .عیادت من به دلیل حاشیهها نبوده
است بلکه کیارستمی یکی از سرمایههای ملی در حوزه
هنری محسوب میشود و وظیفه همه ماست که به
همه سرمایههایمان حساسیت بیشتری داشته باشیم.
هاشمیتاکیدکرد:البتهاینبهمعنایبیتوجهیبهبقیه
مردم نیست ،اما به نظر میرسد وظیفه حکومت است تا
همانطورکهبهافتخاراتیکهاینافراددرعرصهداخلی
و بینالمللی به بروز و ظهور میرسانند توج ه می کند ،به
زندگی شان نیز توجه کند و البته این موضوع باید برای
همهمردموجودداشتهباشد.

جشن تولدی برای پدر ساالر
محمدعلی ک��ش��اورز بازیگر
پ��ی��ش��ک��س��وت ش��ام��گ��اه ۲۶
فروردین ماه با حضور جمعی
از هنرمندان و اعضای کانون
کارگردانان خانه تئاتر تولد
 ۸۶سالگی خ��ود را جشن
گ��رف��ت.ب��ه گ����زارش ایسنا،
محمدعلی ک��ش��اورز در این
دی��دار بر لزوم توجه به هنر تئاتر و پیشرفت آن اشاره
کرده و گفت :سینما و تلویزیون پیشرفت نمیکنند؛
مگر آن که تئاتر پیشرفت کند.وی همچنین به نقل
چند خاطره از سابقه ایفای نقش در تئاتر پرداخت و در
ادامه برای تمامی هنرمندان و بخصوص کسانی که به
تازگیخبرکسالتشانراشنیدهاست،آرزویسالمتی
کرد.این هنرمند همچنین بیان کرد :ما هر چه داریم

از مردم است و هنر ما برای
مردم و خود ما هم برای مردم
هستیم.کشاورز از زند هیاد
علی حاتمی ،اکبر خواجویی
و عباس کیارستمی در این
جلسه ب��ه نیکی ی��اد ک��رد و
در تماس تلفنی علی اکبر
محلوجیان نویسنده سریال
«پدر س��االر»؛ سالگرد تولد ۸۶سالگی اش را تبریک
گفت .سپس فضل ا ...توکل استاد موسیقی و گروه
نوازندگان همراه او قطعهای را به مناسبت سالروز تولد
محمد علی کشاورز اجرا کرد ،در ادامه بهروز رضوی به
حافظخوانیپرداخت.گرفتنعکسیادگاریوخواندن
ترانه تولد به طور دسته جمعی پایان بخش این دیدار
صمیمانه با پدر ساالر سینما و تلویزیون ایران بود.

«شهرزاد» به عربی دوبله می شود
سرمایهگذار سریال «شهرزاد» با اشاره به فعالیت های
اتاق بازرگانی بیان کرد که مسئوالن این واحد باید به
سمت عرضه و فروش محصوالت هنری بروند و باید
از اهدای آثار هنری دست کشید.سیدمحمدهادی
رضوی   به مهر گفت :چندی پیش انتقادی را به اتاق
بازرگانی مطرح کردم و آن ،اینکه سریال «شهرزاد»
می تواند به جای محصوالت صنعتی مثل نفت ،گاز و...
صادر شود .وی در واکنش به اهدای محصوالت هنری

▪ ▪«  وارونگی»نمایندهسینمایایراندر «نوعینگاه»

شصت و نهمین جشنواره فیلم کن فرانسه در حالی
فهرست فیلمهای بخش اصلی و «نوعی نگاه» ،غیر رقابتی
و نمایش ویژه جشنواره کن 2016رااعالم کرد که فقط
تاکنون فیلم «وارونگی» بهنام بهزادی از ایران برای بخش
«نوعی نگاه»انتخاب شده است.

*«وارون����گ����ی» ب��ه ک���ارگ���ردان���ی ب��ه��ن��ام ب���ه���زادی از
ای���ران*«ش���اگ���رد» ب��و ج��ون��ف��ن��گ*«دادگ��اه ک��ش��ور»
دلفین کولین و م��وری��ل ک��ول��ی��ن*«رق��اص» استفانی
دگ��ی��وس��ت��و*«ب��رخ��ورد» محمد دی�����اب*«الک پشت
س��رخ» مایکل دوب���اک دوی��ت*«ه��ارم��ون��ی��وم» فوکادا
ک���وج���ی*«رواب���ط ش��خ��ص��ی» م��اه��ا ه�����اج*«آن س��وی
کوهستان ها و تپه ها» اران کولیرین*«پس از توفان»
هیرو کازو کوره *«شادترین روز زندگی اولی ماکی»
جوهو کاسمانن*«سگ ها »بوگدان میریکا*«پریکلس
سیاه» استفانو موردینی*«کاپیتان شگفت انگیز» مت
راس*«دانشجو» کریل سربرنیکف* «تغییر شکل» مایکل
اوشی*«طوالنی ترین شب فرانسیسکو سانکتسی»
فرانسیسکو مارکوئز و آندرا تستا

▪ ▪فیلمفرهادیرادستاندرکاران"کن"دیدهاند؟

وزیربهداشتصبح پنجشنبه
به عیادت عباس کیارستمی
رفت وبا حضور در بیمارستان
جم ضمن گفت وگو با پزشک
معالجکیارستمیازنزدیکدر
جریان روند بهبودی و درمان
ای��ن ک��ارگ��ردان صاحب نام
سینمای ای��ران ق��رار گرفت.
به گزارش مهر ،دکتر سید حسن هاشمی گفت :آقای
کیارستمی از نظر گوارشی مشکلی پیدا کرده بود و باید
حتماجراحیمیشدوپسازانجامجراحیدچارالتهاب
کیسه صفرا شده بود .البته چنین چیزی گاهی اوقات
پیش میآید و ممکن است هیچ ربطی هم به جراحی
نداشته ب��اش��د.وی با اش��اره به عفونت کیسه صفرای
ت
کیارستمیپسازجراحیافزود:درحالحاضروضعی 
ویخوبوتبشانقطعشدهاست.وضعیتکلیهشانهم
خوباستوشرایطتغذیهایشانبهوضععادیبازگشته
است.البته بالطبع بیماری که چند نوبت مورد عمل
جراحی قرار گرفته و عملهای سنگینی را در این سن
تحمل کرده است ،دوره نقاهتش چند ماهه خواهد بود،
اما ایشانظرف ۱۰روزآیندهترخیصمیشوند.هاشمی
درب��اره برخی شایعات مبنی بر قصور پزشکی در روند
درمانی کیارستمی ،گفت :برای بخش پزشکی همیشه
حاشیهبودهوحتیبرنامهایباعنوانحاشیههایپزشکی

*عکسهایخانوادگی/کریستینمونجیو/رومانی
*پیشخدمت/پارکچانووک/کرهجنوبی
*آخرینچهره/شانپن/آمریکا
*او/پلورهوفن/هلند
*شیطاننئونساختهنیکالسریندینگرفنازدانمارک
*سیرانوادا/کریستیپویوازرومانی

اصغر فرهادی پشت صحنه فیلم «فروشنده»

در هفته گذشته اقبال مخاطبان بیش از فیلمهای کمدی به
فیلمهای اجتماعی در حال اکران بود.به گزارش  فارس،
هفته گذشته اقبال مخاطبان بیش از فیلم های کمدی در
حال اکران به فیلم های اجتماعی از جمله «بادیگارد»« ،ابد
و یک روز» و «خشم و هیاهو» بود.
این فیلم ها در هفته گذشته با اقبال بهتری مواجه شدند
و فروش هفته گذشته «ابد و یک روز» بیش از فیلم های
اجتماعی دیگر بود.
امیر قطبی مدیر فروش دفتر پخش فیلمیران به فارس
گفت :فروش فیلم «بادیگارد» در تهران  2میلیارد و 750
میلیون تومان و در شهرستان یک میلیارد و  280میلیون
تومان بوده است که جمع فروش فیلم  4میلیارد و 30
میلیون تومان با داشتن  65سالن سینماست.
وی درباره فروش «ابدو یک روز» توضیح داد :این فیلم در
تهران  2میلیارد و  620میلیون تومان و در شهرستان
 930میلیون تومان فروش داشت که با داشتن  50سالن
سینما به فروش  3میلیارد و  550میلیون تومان رسید.
وی درباره فروش دو فیلم در  26فروردین گفت «:ابد و یک
روز»  142میلیون تومان و بادیگارد  112میلیون تومان
در تهران از گیشه کسب کردند .حبیب اسماعیلی مدیر
دفتر فروش رسانه فیلمسازان مولود نیز درباره فروش فیلم
«من سالوادور نیستم» گفت :فیلم در تهران و شهرستان
تاکنون به فروش  11میلیارد و  300میلیون تومان دست
یافته است.
وی درباره فروش فیلم «کفش هایم کو» گفت:این فیلم
تاکنون در تهران به فروش  380میلیون تومان رسیده
است.سعید خانی مدیر دفتر پخش نسیم صبا درباره فروش
فیلم «خشم و هیاهو» گفت:این فیلم تاکنون در تهران به
فروش  540میلیون تومان و در شهرستان به فروش 105
میلیون تومان رسیده است.
مختاری مدیر دفتر پخش هدایت فیلم نیز درباره فروش
فیلم «پنجاه کیلو آلبالو» گفت :این فیلم در تهران به فروش
 4میلیارد و  169میلیون تومان و در شهرستان به فروش
یک میلیارد و  700میلیون تومان دست یافته است که در
کل  5میلیارد و  869میلیون تومان فروش کرده است.
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همچون تابلوهای نقاشی به هیئت های خارجی که
به ایران می آیند ،عنوان کرد :این یکی از وظایف اتاق
بازرگانی است که در زمینه فروش آثار ایرانی اقدام
کند .وی از مذاکره با بعضی از کشورهای عربی برای
فروش «شهرزاد» سخن گفت و اعالم کرد :در ترکیه و
بعضی از کشورهای عربی برخی از شرکت ها خواهان
خرید این سریال بودند و به زودی زمینه هایی برای
دوبله این سریال فراهم خواهد شد.

*خریدارشخصی/الیویهآسایاس/فرانسه
*اینتنهاپایاندنیااست/زاویهدوالن/کانادا
*/ MALOUTEبرونودومان/فرانسه
*/ MALDEPIERRESنیکولگارسیاا/فرانسه
*پترسون/جیمجارموش/آمریکا
*مندانیلبلیک/کنلوچ/بریتانیا
*عمودیماندن /آلنژیرودی/فرانسه
***آکواریس/کلبرمندونکافیلهو/برزیل
*رزمن/بریالنتمندوزا/فیلیپین
*دوستداشتن/جفنیکولز/آمریکا

در پی اعالم فهرست فیلمهای دو بخش اصلی جشنواره
کن و انتخاب فیلم «وارونگی» بهنام بهزادی از سینمای
ایران در بخش «نوعی نگاه» ،این سوال مطرح است که آیا
پرونده سینمای ایران برای این دوره از جشنواره کن بسته
شده است یا همچنان در چند روز آینده فرصت دیگری
ب��رای سینمای ای��ران هست؟به گ��زارش ایسنامحمد
اطبایی کارشناس و پخشکننده بینالمللی در عرصه
سینما نیز اظهار کرد :هنوز فیلم اصغر فرهادی را ندیدهاند
و به زودی آن را خواهند دید.
هنوز امکان اضافه کردن  3فیلم ،دو فیلم به بخش مسابقه
و یک فیلم به نوعی نگاه هست.
ه��ن��وز دو بخش جنبی هفته منتقدان و پ��ان��زده روز
کارگردانها هم ماندهاند تا در روز  30و  31فروردین
فیلمهای خود را اعالم کنند.

جشنواره «سما» برگزیدگان خود را شناخت
آیین پایانی جشنواره مردمی
فیلمسماباحضورشخصیتهای
فرهنگی و هنری پنج شنبه در
فرهنگسرای اندیشه برگزارشد.
به گزارش  تسنیم ،در این مراسم
ضمن تقدیر از خ��ان��واده شهید
سیاحطاهری،ازکتاب«قصههای
دورهمی» نوشته شده در بخش
فیلمنامهموسسهشهیدآوینیرونماییشد.پرویزشیخطادی
وداریوشمودبیانازعلینصیریانهنرمندمتعهدسینماو
تلویزیونبهپاسیکعمرفعالیتهنریدرعرصهفرهنگی
با اه��دای لوح و هدایایی تقدیر و تجلیل ک��ردن��د.در این
مراسمبرگزیدگانبخشهایمختلففیلمکوتاه،مستند،
پویانمایی ،فیلمنامه و عروج ازمنا معرفی و تقدیر شدند.
در بخش فیلمنامه جشنواره «سما» از رامین کرد رستمی
برای «تعلیق» ،آرش پیله وری برای «به رنگ کبودی» ،سید
مرتضی سبز قبا برای «وقت گل نی» و علی مینایی برای
«شیوه خوشبختی» تقدیر شد.در این بخش نازنین فرخ لو
برای«بهشتکمیآنسوتر»عنوانسوم،گیتیباقریبرای
«باران آمد» عنوان دوم و محمد منصوبی برای «بدون عبا»
عنواناولرابهخوداختصاصدادند؛برگزیدهاولاینبخش
پرستویزرینراازآنخودکرد.دیپلمافتخار«مستندبخش
نو» به محسن نجفی برای «چاق کچل سیبیلو» اهدا شد؛
جایزهبهترینکارگردانیبخشملیمستندبهاثر«قربانی»

به کارگردانی رضا فرهمند و
کیومرث محمد چناری تعلق
گرفت و دیپلم افتخار بهترین
فیلم نیز ب��ه «ب���ازگ���رد» ماریا
ماوتی اهدا شد .پرستوی زرین
در بخش تحقیق و پژوهش
مستند ملی نیز ب��ه علیرضا
دهقان به خاطر «روسیاه» اهدا
شد.پرستوی زرین بهترین فیلم بخش ملی به «سه سال و
سه روز» مهدی مطهر و فاطمه نیک نژاد رسید .به گزارش
ف��ارس در این مراسم نماهنگی به مناسبت بزرگداشت
شهید مرتضی آوینی پخش شد که در آن صحبت های
رهبری درب��اره شهید آوینی گنجانده شده بود .مجتبی
امینی دبیر این جشنواره گفت :امیدوارم نتایج حاصله
مورد رضایت شهید مرتضی آوینی باشد .بخش دیگر این
مراسم به تجلیل از شهید سعید سیاح طاهری اختصاص
یافت و همسر شهید طاهری تقدیرشد .علی نصیریان نیز
در این مراسم گفت :از مؤسسه فرهنگی هنری شهید
آوینی و تمام دوستانم در عرصه هنر که من را الیق تقدیر
دانستند سپاسگزاری میکنم .جشنواره فیلم «سما» قرار
است هر ساله به مناسبت سالگرد شهادت سید مرتضی
آوینی برگزار شود«.سما» برگرفته از مخفف نام «سید
مرتضی آوینی» یا «سینمای مرتضی آوینی»استوموضوع
جشنواره فیلم سما سبک زندگی ایرانی و اسالمی است.

علیزاده در کرمانشاه مینوازد
حسینعلیزادهبا همراهی گروه
«همآوایان»  11اردیبهشتماه
در کرمانشاه روی صحنه خواهد
رفت.به گزارش ایسنا ،آواز این
اجرا که در دو بخش روی صحنه
خواهد رف��ت ،برعهد ه محمد
معتمدی خ��واه��د ب��ود .بخش
اول در دس��ت��گ��اه راس�تپ��ن��ج
گاه با اج��رای قطعاتی مانند «س��رود گل»« ،جان من»،
«مینوش» ،ساز و آواز و  ...اج��را خواهد شد و بخشی
نیز به بداههنوازی خواهد گذشت.بخش دوم نیز به

اج���رای قطعاتی در دستگاه
«چ��ه��ارگ��اه» اختصاص دارد
و تصنیفهایی مانند «س��وار
میرسد»« ،بحر طویل» و ساز
و آواز نیز در ای��ن بخش اجرا
میشود.پژمان حدادی ،علی
بوستان ،سیامک جهانگیری،
سینا جهانآبادی ،نگار بوبان،
صبا علیزاده ،سیاوش برهانی ،رادمان توکلی ،محمد
انشایی ،سحر ابراهیم و سینا خشک بیجاری با نوای تار
حسین علیزاده همراه خواهند شد.

بهارنارنجهای آرامگاه سعدی و حافظ فروخته شد!
در آستانه فرارسیدن اردیبهشتماه و «روز سعدی»
خبرهایی مبنی بر اینکه میوههای بهارنارنج در محوطه
آرامگاهسعدیوآرامگاهحافظفروختهوبرداشتشدهاند،
منتشرشد.هرچندمتولیاناینمکانهایفرهنگیتوضیح
دیگری در اینباره دارند.به گزارش ایسنا ،اخباری در
شبکههای مجازی منتشر شده است که از فروش محصول
درختهای بهارنارنج این دو مکان فرهنگی و تاریخی و
تکانده شدن بهارنارنجهای آنها توسط خریدارحکایت
میکند .در این خبرها آم��ده که این دو آرامگاه ،با این
اقدام ،دیگر عطر بهارنارنج ندارند .در حالی که این ،یکی
از شاخصهها و جذابیتهای قدیمی و مشهور آنهاست.
اما مصیب ام��ی��ری مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع

دستی و گردشگری استان فارس با رد این خبر گفت :ما به
ج را نمیفروشیم .متأسفانه
هیچوجه محصوالت بهارنارن 
در برخی موارد ،کسی چیزی را میبیند و هر برداشتی که
دوستدارد،ازآنمیکند.ماچیزیرانفروختهایم.اکنون
فقط بهارنارنجهای قدیمی را از درختان جدا میکنیم تا با
توجه به فرا رسیدن فصل بهارنارنج ،درختها بتوانند بار
دیگر شکوفه بزنند.او با بیان اینکه معموال بهارنارنجهای
قدیمیراتاآخرفروردینماه،برایزیباییدرمقبرهسعدی
و آرامگاه حافظ روی درختان نگاه میداریم ،افزود :پس
از پایان ایام فراوانی سفر و نوروز ،افرادی مسئول چیدن
بهارنارنجهای قدیمی میشوند .البته برخی از آنها خود
به خود از درخت میریزند.

نمای دور
سردارایرانی«ماهتیتی»میرباقری
فریبرزعربنیاپسازمجموعهتلویزیونی
«مختارنامه» برای دومینبار با داوود
میرباقری در «ماه تی تی» همکاری
م�یک��ن��د.وی ب��ه ت��ازگ��ی ب��ه عنوان
یکی از بازیگران اصلی مجموعه
«م��اه تی تی» انتخاب شده است و در
نقش«چمروش» یک سردار ایرانی جلوی دوربین خواهد
رفت« .ماه تی تی» فضای متفاوتی نسبت به کارهای قبلی
میرباقری دارد ،وی در این سریال به سراغ تاریخ چند هزار
سالهایرانمیرودکهتلفیقیبافضایمعاصردارد.
اتفاقهایجدیددرسرزمینکهن
نیکیکریمیمشغولایفاینقشدرفاز
سوم سریال «سرزمین کهن» کمال
تبریزی اس��ت که فیلم ب��رداری آن
در تجریش آغاز شده و برای پخش
از شبکه سه سیما تولید می شود.به
تازگیباکناررفتنشهابحسینی ،آرش
مجیدی جایگزین وی شده و سعید راد نیزبه جای فرهاد
قائمیان به پروژه پیوسته است« .سرزمین کهن» که به وقایع
اجتماعی سیاسی در فاصله زمانی بین دهه  ۲۰تا  ۵۰می
پردازددرابتدایپخشمتوقفشد.
حالمخیلیبدشد
پوراندرخشندهباابرازتأسفازشرایط
ثریا حکمت در آخ��ری��ن سالهای
زن��دگ �یاش ی���ادآور ش��د :وی هیچ
امکاناتی نداشت ودرس��ت نیست
در کشور مسلمان م��ا ،یک خانم با
آبرویهنرمنددرچنینشرایطیزندگی
کند ونمونههای خانم حکمت کم نیستند.
هنرمندانی که در سینمای این مملکت کار و ب��رای خود
جایگاهی تعریف کردهاند ،باید از امکانات بیمه و مسکن
برخوردار باشند.درخشنده اف��زود :درمراسم ختم خانم
حکمتحالمخیلیبدشد چونبیشتریکسریهنروردیدم.
پیشنهادهایمتفاوتوقطعینشده
آتیالپسیانیکهمشغولبازیدرنمایش
«س���وراخ» اس��ت گفت :راهان���دازی
چ��ن��دی��ن س��ال��ن ج��دی��د در تئاتر
خوشبختانهباعثشدهاینسالنها
به پاتوق جوانان تبدیل شود و آن ها
به ج��ای پرسه زدنه���ای بیهدف در
خیابانها در مکانهای هنری گرد هم آیند.
وی افزود :امیدوارم امسال نمایش های«دیابولیک :رومئو
وژولیت»«،هروقتجودیگارلندمیخونهیهکمیمیمیره»
و «وضعیت صفر» را به صحنه ببرم؛ امسال پیشنهادهای
متفاوتی در سینماداشتهام که هنوز هیچ کدام به قطعیت
نرسیدهاست .

پیک خبر
وزیرارشاد:حداکثراعتباربخشهنر
بهتئاتراختصاصمییابد
وزیرارشاددرحاشیهبازدیدازاجراینمایش«بازارعاشقان»
بیان کرد که امسال به معاونت هنری دستور داده است تا
حداکثراعتبارهنررابهتئاتراختصاصدهند.بهگزارش مهر،
علیجنتیشامگاه ۲۶فروردینماهودرپایاناجراینمایش
«بازار عاشقان» به کارگردانی هادی مرزبان گفت :توقع ما
از جامعه تئاتر این است که هر چه بیشتر هنرشان را عرضه
کنند و این هنر نه تنها در ایران بلکه در خارج از کشور نیز
عرضه شود.جنتی در خصوص برنامه های این وزارت خانه
برای تئاتر نیز گفت :سال گذشته را سال تئاتر اعالم کردم
و با توجه به تنگناهای مالی که وجود داشت اقداماتی هم
انجام شد .قدری از این اقدامات در بازسازی تئاتر شهر و
توجهویژهبهاحداثسالنتئاتردربرخیاستانهایمختلف
کشور دیده شد که احساس کردم شور و نشاط ایجاد شده
اس��ت.وی ادام��ه داد :امسال نیز به معاونت هنری دستور
داده ام که حداکثر اعتبار هنر را به تئاتر اختصاص بدهند.

نقد«تاریخمعاصرمشهد»درسرایفردوسی
علیرضاحیدری-پنجشنبهگذشتهجلسهنقدکتابسرای
فردوسی در مشهد به کتاب « تاریخ معاصر مشهد» نوشته
دکتر متولی حقیقی اختصاص داشت که در ابتدای جلسه
نویسنده در سخنانی به معرفی کتاب پرداخت و گفت :این
کتاب طرح پژوهشی مرکز پژوهش های شورای شهر مشهد
در سال 89بود .ابتدا قراربودعنوانش تحوالت سیاسی ،
اجتماعی وفرهنگی مشهد باشد که کار خیلی سنگین بود
ولی بعد به تاریخ مشهد تغییر یافت .این که یک کتاب بتواند
تمام رخدادهای مشهد را داشته باشد نیاز بود .با این حال
بعد ها بخش فرهنگی آن حذف شد و در سال 92در دوجلد
بهچاپرسید.ازانقالبمشروطیتتاشهریور 20درجلداول
آمده است که بخش زمینه های انقالب مشروطیت برای من
خیلی جذاب بود چون از حضور پررنگ خراسان در انقالب
مشروطیتحکایتمیکندبرخالفبحثهاییکهشدهاست
ونقشمردممشهدراکمرنگمیبینند.یکیارمهمترینآنها
حضورمردممشهددرجنبشتنباکواست.جلددومهمبیشتر
توصیفیاستتاتحلیلیواز1320بهبعدتاانقالباسالمی
است.درادامهآذریبهعنوانمنتقدبهنقدکتاب«تاریخمعاصر
مشهد» پرداخت و گفت:مولف در این کتاب سعی می کند
نقشواقعیمردممشهدرادرانقالبمشروطیتاثباتکندکه
برایاینکاربهاسنادومنابعخوبیدستیافتهاست.درکنار
اینبهمصاحبههایشفاهیاستنادکردهکهارزشکارراباال
برده است .به نظر می رسد این کتاب به موضوع نان و ارتباط
آنبانارضایتیهاهمخوبپرداختهاست.ازویژگیهایاین
کتاب این است که نویسنده پس از ارایه اسناد تاریخی و متن
تاریخبهتحلیلآنمیپردازدکهدرخوراهمیتاست.مهدی
سیدی،پژوهشگرمشهدهمدرسخنانیبااشارهبهآثاریکهبه
مشهدمیپردازدگفت:دیگردورهاینکه یککارسنگینروی
دوشیکنفرنبایدباشدگذشتهاست.اگراینکارمهمتاریخ
معاصرمشهدرایکنفرانجامدادهاستیکیازاستثناهاست.
بایدتشکرکردازافرادیمثلایشانکهعاشقانهکارمیکنند.
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