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رضا امیرخانی
رمان تا زهای مینویسد

رضاامیرخانیازتالیفرمانتازهایباموضوعشهرهاخبردادکهتاسالآیندهبهانتشارمیرسد.رضاامیرخانیدرگفتوگوبا مهر ازتالیفرمانتازهایخبردادو
گفت:کارتازهامراازعیدامسالشروعبهنوشتنکردهاموامیدوارمبهنمایشگاهکتابسالآیندهبرسد .فضایاینرمانبهموضوعتوسعهشهریمرتبطمیشود
واسمآنهم«رهش»است.ایناثریکرمانمعمارانهاستودرآنبیشتردارمبهسراغواکاویاینمسئلهمیرومکهچهاتفاقیبرایشهردرحالرخدادناست.

ای شهر پرآوای درد

منتقدان از « فروشنده » می گویند

«فروشنده»درچشمفرانسویهاخوشنشست

▪ ▪رضا اسماعیلی:

مانده ز فهم تو دلم بی نصیب
معجزه عشق  ،غرور غریب
نام تو را بردم و قلبم شکست
مثل شهیدان تو غریبی  ،غریب
بیرق افراشته زخم تو
حادثه ای پر ز فراز و نشیب
می وزد از خاک تو بوی بهشت
بوی خدا  ،بوی ظفر  ،بوی سیب
خاک تو سر منزل مقصود عشق
ای وطن عشق ! نداری رقیب
قلب زمین  ،قبله خون  ،قاف زخم !
معجزه سرخ ! عجیبی  ،عجیب
مژده آزادی تو  ،دلنواز
خنده پیروزی تو  ،دلفریب
باز بخوان سوره « النازعات »
باز بخوان آیه « امن یجیب »
خرم و سرسبز بمان تا ابد
ای وطن چلچله های نجیب
فتح تو یک معجزه روشن است
«نصر من اهلل و فتح قریب»
▪ ▪تیمور ترنج :

بر دروازه های خونین شهر
ایلچیان
شمشیرهای خون چکان را
تکرار می کنند.
در پستوی تاریک خانه ها
دختران
مهتاب رخساره های شان را
در خسوفی خوفناک
انکار می کنند.
بر دروازه های خونین شهر
ایلچیان
سربداران را
بر دار می کنند
***
بازگشته ایم
هر هجای این دستان قلم شده
یادآور نوازشی ست
هر هجای این جمجمه های شکسته
یادآور خاطره ای ست
هر هجای این قلب های دریده
یادآور عشقی ست
هر هجای این لبان بر خاک ریخته
یادآور سرودی ست.
بازگشته ام
تا این زخمی را

یادداشت
اکرم محمدی
info@khorasannews.com

درباغ سبز تبلیغات ماهواره ای
برای تئاتر ایران
سال گذشته تبلیغ فیلم های سینمایی در شبکه های
ماهواره ای  ،تبعات بسیاری را به دنبال داشت .تهیه کننده
و مسئوالن پخش فیلم ها می گفتند که شبکه های ماهواره
ای فارسی زبان ،بدون اجازه از مالکان فیلم  ،تبلیغ می
کنند  ،در حالی که شاهد پخش چند نوع تبلیغ از این شبکه
ها بودیم و از سوی دیگر مسئوالن وزارت ارشاد هم می
گفتند که اگر ثابت شود که مسئوالن پخش فیلم این کار را
کرده اند ،اجازه تبلیغ در تلویزیون های داخلی را پیدا نمی
کنند و با آنان نیز برخورد می شود.
پس از آن مسئوالن سازمان سینمایی و صدا و سیما نشست
هایی داشتند که حاصل نشست ها این شد که فیلم های
سینمایی با تخفیف 95درصدی می توانند از شبکه های
داخلی پخش شده و تبلیغ کنند اما در ازای این تخفیف؛می
بایست تعهدنامه ای را امضا می کردند و بر اساس آن نباید
تبلیغی از شبکه های ماهواره ای داشته باشند.
در این میان برخی از سینماگران از این اتفاق استقبال
کردند و برخی هم همچنان بی توجه به این مزیت در نظر
گرفته شده ،ترجیح دادند تا تبلیغ فیلم هایشان از شبکه
های ماهواره ای پخش شود اما موضع وزارت ارشاد در
قبال این حرکت ،فقط تاکید مجدد بر انجام یک کار خالف
بود اما آن چه که مطرح می شد این بود که مسئوالن پخش
فیلم ها در خارج از کشور چنین حرکتی را انجام می دهند
نه سینماگران داخلی!
پخش تبلیغ فیلم های ن��وروزی  ،موفقیت و حتی رکورد
شکنی فیلم های سینمایی نتیجه ای بود که برخی به شبکه
های ماهواره ای نسبت دادند اما هنوز هم که هنوز است ،
تبلیغ فیلم های سینمایی از شبکه های مختلف ماهواره
ای پخش می شود .
در برخی از تبلیغ هایی که از ای��ن شبکه ها پخش می
شود ،چنین گفته می شود که این شبکه ها قصد حمایت
از فرهنگ و هنر ایرانی را دارند تا جایی که حاضرند به
صورت رایگان برنامه های فرهنگی ،هنری را تبلیغ کنند.
در چنین شرایطی که هنرمندان ما برای تبلیغ آثار و برنامه
های هنری خود با مشکل مواجه اند  ،شبکه های ماهواره
ای برای جذب نخبگان هنری  ،دست به چنین اقداماتی
می زنند و همین می شود که متاسفانه هنرمندان هم به
سوی چنین شبکه هایی گرایش پیدا می کنند.
تا جایی که حاال شاهد پخش تبلیغ نمایش در این شبکه ها
هستیم  .کاری که در شبکه های داخلی ،کمتر مشاهده
کرده ایم.
�اغ
درواق��ع حاال بعد از جذب سینما و سینمایی ها  ،د ِر ب� ِ
سبز شبکه های ماهواره ای به روی تئاتری ها گشوده
شده است.مسئوالن ارشاد می توانند بگویند که مسئول
پخش فیلم که در خارج از کشور است ،تبلیغ را به شبکه
های ماهواره ای داده اما برای نمایشی که در یکی از سالن
های داخل کشوراجرا می شود ،کدام مسئول نمایشی در
خارج از کشور تبلیغ را در اختیار شبکه ها قرار داده است؟!

که بر گرده خونین خاک مان نشانده اند
التیام دهم
▪ ▪حسین اسرافیلی:

شاهد معراج انسان تا خدا
عرصه پیمان انسان با خدا
شهر من ،ای شهر پرآوای درد
ای نشان پایمردی در نبرد!

▪ ▪کیومرث صابری (گل آقا):

ای زالل جاری اروند
در رگ خونین خرمشهر
ی رها از بند
ا 
کرکسان رفتند
کاکلیها باز میگردند
-----آی خرمشهر!
کاکلیهای تو در راهند
خوشههای عشق در منقار
شرح هجران را
رو به سوی ساحل اروند میآیند
-----آی شهر عشق!
کاکلیهای تو میآیند و
میآییم.
سنگ سنگ کوچههایت را
برگ برگ نخلهای ساحل اروند رودت را
با گالب اشک میشوییم
-----آی خرمشهر!
کاکلیهای تو میآیند و
میآییم

«فروشنده» آخرین فیلم بخش رقابتی بود که در کن روی
پرده رفت .و حتی آخرین فیلمی بود که برای حضور در این
جشنواره پذیرفته شد.شنبه شب اصغر فرهادی ،شهاب
حسینی و ترانه علیدوستی و دیگر عوامل ساخت فیلم در
جشنواره فیلم کن روی فرش قرمز رفتند.فرش قرمز فیلم
«فروشنده» اصغر فرهادی در حالی برگزار شد که موسیقی
فیلم«دلشدگان»علیحاتمیباصدایمحمدرضاشجریان
پخش میشد.نشست خبری فیلم «فروشنده» نیز پس
از اولین نمایش رسمی این فیلم با حضور اصغر فرهادی
و عوامل فیلم در جشنواره کن برگزار شد.به گ��زارش
ایسنا ،در نشست خبری فیلم «فروشنده» عالوه بر اصغر
فرهادی،شهابحسینی،ترانهعلیدوستی،بابککریمی،
فرید سجادحسینی و «الکساندر َملت گای» تهیهکننده
فرانسوی ای��ن فیلم حضور داشتند.فرهادی که برای
دومین بار در بخش رقابتی کن حضور دارد تاکید کرد :با
وجود برخی مشکالت برای من فیلمسازی در ایران خیلی
لذتبخش است و همچنان به ساخت فیلم در ایران تحت
هر شرایطی ادامه میدهم.به گزارش تسنیم در انتهای
نشست ،خبرنگاری از فرهادی در مورد خشونت نهفته این
فیلم و مثال هایی از خشونت در جامعه جهانی سوال کرد و
فرهادی پاسخ داد :این فیلم یک مثال کوچک است که اگر
بخواهیم به بیرون از خانواده تعمیم بدهیم همین اتفاقاتی
است که جهان را در برگرفته است .امروز جهان سرشار از
خشونتهای ناشی از باور های ایدئولوژیک است .خیلی
کارمیبردتابتوانمقابلاینخشونتایستاد.اگرچهاشاره
مستقیم به جهان بیرون فیلم ندارم ولی این فیلم به عنوان
یک مثال کوچک از این نوع خشونت است .وقتی فیلمنامه
را مینوشتم تصمیم نداشتم به خاطر خشونتهای
نگرانکننده دنیا فیلمی بسازم .من یک داستانی نوشتم
که وقتی تمام شد دیدم چقدر همزمان است با اتفاقاتی که
در دنیا رخ میدهد.
به گزارش ایسنا بالفاصله بعد از پایان اولین نمایش رسمی
فیلمسینمایی«فروشنده»منتقدانوروزنامهنگارانحاضر
در کن واکنش های مختلفی را نشان دادند.

ویلیلومنراایفامیکندورعنانقشهمسراویعنیشخصیت
مستاصل لیندا را برعهده دارد .این اید ه اولیهای است که با
مهارتطراحیشدهاست،الاقلتاپایانکار،وقتیتشابهبین
عمادوویلیبهنتیجهمیرسد.هردوآنهامردانخوبیهستند،
کهبهخاطرتراژدیناشیازانتخابهایشان،مجبورمیشوند
اشخاصی را که دوس��ت دارن��د رها کنند .فرهادی نقدی
دراماتیکازمفهومیبهنامنظربازیمردانایرانیرابهتصویر
یکهدرنهایتناشیازقضاوتوخشمشدید
میکشد.نظرباز 
است .اما به عنوان یک فیلمساز ،نگاه و نظر او درست است.
▪ ▪اریکموالرمنتقد  LAPRESSکانادا:

اصغر فرهادی با فیلمش سطح مسابقه را باال برد .در این
روز عجیب در کن ما بهترین فیلم جشنواره و بدترین را
دیدیم ،دومی به لطف جناب شانپن و آخرین چهر ه نفرت
انگیزش!اگر جشنواره را به دو استقامت تشبیه کنید که از
ابتدادرحالدیدنپایانشهستید،فرهادیکسیاستکهبه
شمابالپروازمیدهد.درآخرینحضورش،درسال2013
باگذشتهبرایبرنیسبژوجایزهبهترینبازیگرزنرابهارمغان
آورد.اینباراماایرانیهاهستندکهرویصحن هکاخجشنواره
خواهند رفت .اما آیا جایزهای خواهند برد؟ خواهیم دید...
فروشنده مشخصا تاثیر جدایی نادر از سیمین را ندارد ،اما
همچنان میتوان استادی کارگردان را ستایش کرد .روند
رشد دراماتیک داستان بیکموکاست و بدون وقفه پیش
میرود تا به اوجی تکاندهنده میرسد.درام روانشناسانه
فرهادینشانازدرکواالی اوازدرونیاتانسانهاداردومانند
فیلماوپلورهووناثرزیباییبرقلبمخاطبمیگذارد.

▪ ▪نقدورایتیبرفیلم«فروشنده»

«فروشنده»برخالفروی همعمولفیلمهایفرهادیباشرح
یک حادثه آغاز میشود .برای بخشی از فیلم« ،فروشنده»
حتیازساختههایپیشینفرهادیمینیمالتر،سربهزیرترو
جمعوجورتراست.بااینحالاماتکنیکنویسندهوکارگردان
مثلهمیشهبااعتمادبهنفسکاملهمراهاست.هرنماییدر
جایخودشاستوهرسرنخیبهنتیجهایغیرقابلانتظار
ختم میشود.اسم فیلم ،به تصادف ،به اجرای آماتور نمایش
«مرگ فروشنده» توسط عماد و رعنا اشاره دارد .عماد نقش

▪ ▪نظرعلیمعلمدرباره«فروشنده»اصغرفرهادی:

«فروشنده»خوشبختانهدرداستانگویی،فیلمبسیارموفقی
بودوتماشاگرانرارویصندلیمیخکوبکرد.حاالمیشود
با اطمینان گفت فرهادی بهترین داستان گوی سینمای

پرداخته و تاکنون نمایشگاه های انفرادی و گروهی
مختلفی را برگزار کرده است .یکی از آثار کالنتری در
فهرست تمبرهای سازمان ملل به چاپ رسیده و تابلوی
«شهر ایرانی از نگاه نقاش ایرانی» او نیز در مقر سازمان
ملل قرار گرفته است.
پرویز کالنتری در آغازین روزهای فعالیت هنری خود به
تصویرگری روی آورد و با تصویرگری کتابهای درسی که
برای بسیاری از ما آشناست کارش را آغاز کرد اما از سال
 ۱۳۵۳با شروع نقاشیهای کاهگلی ،دوره ت��ازهای را
در زندگی هنری خود آغاز کرد که تا آخرین آث��ارش رد
پای آن را می شد دید .تابلوهای او جلوهای ملموس از

امیر خوراکیان :

نگرش دینیوملی در قاب هنر در جشنواره
«مدافعان حرم» شکل گرفته است

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت:
جشنواره فیلم مدافعان حرم زوای��ای مختلف ایثار
با انگیزه دینی و ملی را در قالب هنر و تصویر نشان
میدهد.به گ��زارش ف��ارس ،امیر خوراکیان معاون
محتوایمرکزملیفضایمجازیدربارهجشنوارهفیلم
مدافعان حرم اظهار کرد :این جشنواره کمک می کند

تاذهنملتایرانبهکالننگریدربارهتحوالتمنطقه
اسالم جمع شود .جشنواره مدافعان حرم کمک می
کند تا نگاهمان فراتر از مرزها به تحوالت منطقه ای
باشد.نخستین دوره جشنواره فیلم مدافعان حرم به
دبیری حمید یادروج در دو بخش مستند و نماهنگ از
هشتم تا دهم خردادماه سال جاری برگزار میشود.

شکارسری  :جریان احیای شعر نیمایی
شکل گرفته است
حمید رضا شکارسری با اعالم
انتشار دفتر شعر ت��ازه خ��ود با
عنوان « چه تنهاست ماه» بیان
کرد که این دفتر تالشی است
برای پیوستن به جریان احیای
قالبشعرنیمایی.
حمیدرضا شکارسری در گفت
و گو با مهر از انتشار دفتر شعر
ت���ازهای از خ��ود با عنوان «چه
تنهاستماه»خبردادوگفت:اینکتابگزیدهایاست
ازاشعارنیماییمنکهعمدهآنهادرطولسالهایقبل
سرودهوگردآوریشدهامامنتشرنشدهبود.
وی ادامه داد :دغدغه اصلی برای گردآوری این اشعار
بهتوجهیبازمیگرددکهحسکردمدرسالهایاخیر
برایاحیایقالبنیماییدرکشوردرحالانجاماست.
من با وجود اینکه برخی از این اشعار را حدود  ۲۰سال
قبل نوشته بودم و حتی برخی را نیز هیچ میشمردم
اما وقتی حس کردم که جریانی برای احیای این قالب
شکلگرفتهکهسعیداردجوانمرگیآنپسازچنددهه
فعالیت را کنار بگذارد و آن را دوباره احیا کند ،با انتشار
این اشعار به این جریان احیا ملحق شدم.این شاعر در
ادامه توضیح داد :به گمانم بعد از دهه ۴۰تا به امروز به
تعدادانگشتاندستنیماییسرایجدیدرشعرایران
نداشتهایم.بعدازسهرابسپهریوفروغفرخزادکمتر
شاعری میشود دید که همه هم و غمش شعر نیمایی

باشد .شاید شاعرانی مانند
قیصر امینپور،محمد رضا
عبدالملکیانوحسنفرازمند
را بشود در این زمینه نام برد
اما باید پذیرفت که حاضران و
فعاالن در این قالب بسیار کم
و اندک شدهاند .اگر اسم این
واقعیتورویدادرافطرتشعر
نیمایی نگذاریم باید آن را چه
نامگذاشت؟شکارسریادامهداد:مادرسالهایقبل
از دهه ۴۰شاعران مهمی را داریم که برای ترویج قالب
نیماییتالشکردنداماپسازآنبهکناریوانهادندش.
با این همه در سالهای اخیر حس میکنم که جریانی
برای احیای این قالب ادبی شکل گرفته و جمعی از
شاعران سعی دارند با مدیریت آن بار دیگر به احیای
قالب نیمایی کمک کنند .شاعرانی چون علی محمد
مودب،علیداوودی،مهدیسیارو...ازجملهشاعرانی
هستند که در این راه تالش کردند .من هم با دفتر شعر
«چه تنهاست م��اه» سعی ک��ردم به سهم خ��ودم به این
جریانبپیوندم.اینشاعرتصریحکرد:دفترشعرتازهمن
حدود ۷۰قطعهشعرداردکهبسیاریازآنهاتاقبلازاین
منتشرنشدهاستواشعاردوسهسالاخیرمراتشکیل
میدهد.ایناشعاردراینسالهابرایپیوستنبهجریان
احیاسرودهوبهکوششموسسهشهرستانادبدرقالب
اینکتابگردآوریشدهاست.

چهره ها و خبرها
تنابنده با «پایتخت» در آمریکا و کانادا
محسن تنابنده با نمایش «پایتخت»
به آمریکا و کانادا میرود.این بازیگر
گفت :قرار است تئاتر «پایتخت»
شهریورماه در کانادا و آمریکا روی
صحنه ب���رود.او ب��ا اش���اره ب��ه اینکه
نمیتواند اطالعات بیشتری درب��اره
کارگردان این نمایش بدهد ،تاکید کرد که کار با همان
گروه سریال «پایتخت» اجرا میشود.در روزه��ای اخیر
ویدئویی از محسن تنابنده و احمد مهرانفر در شبکههای
مجازی منتشر شده که تنابنده در توضیح آن از اجرای
نمایش «پایتخت» در شهریورماه خبر می دهد.
آشتی با نمایش خانگی

معاصر ای��ران است .اصوال داستان گویی در سینما که از
نظر برخی خیلی آسان است توسط فرهادی به خاطر اینکه
نقاط عطف و شروع و پایان داستانش را می فهمد و صحنه
و هنرپیشه هایش را اداره می کند در «فروشنده» به بهترین
شکلاتفاقمیافتد.
▪ ▪توئیتهایمختلفمنتقدانواصحابرسان هحاضردر
جشنوارهکن
متیو ان��درس��ن :درام اخالقی عمیق فرهادی را دیدم.

فروشندهدرکن.بهاینفیلمنخلطالرابدهید.
دونالد کالرک :فروشنده پیرنگی شبیه جدایی دارد.
( رازی درون یک ازدواج) اما کمی بی روح تر و آکادمیک تر
است.مهیجبود.
هالیوودالسور :فروشندهاصغرفرهادیدربارهشک،خشم،
انتقام ،گناه ،عشق و بوم پایی (  )territorialityاست .اما
جریانفرعیاششوونیسماست.
ربکا لورنس :فروشنده اصغر فرهادی یک رقیب دیرهنگام
نخلطالاست.عالیاست.
پیترهاول:چکچکآرامسستیبشریوتبعاتآن،ماهرانه
توسطفرهادیسنجیدهمیشد.کامالویرانکنندهبود.
دیویدجنکینز:سردرگمیهایاخالقیکامالویرانکننده
به این درام ایرانی از اصغر فرهادی جان می دهد .نقش
آفرینیهایبینظیر.
گرگوری الوود :فروشندهیکملودرامخوبامایکداستان
اخالقی روشن از اصغر فرهادی است.این داستان نو را
دوستدارم.
جوردن رویمی :فکرمیکنمکامالواضحاستکهفروشنده
جدایینیستاماخبپسچیست؟یکفیلمعالی.بدجوری
پسازفیلمشانپننیازبود.
بیلگه ایبری :فروشنده فرهادی خوش ساخت است.اما
رفیقمشکالتجدیبااینیکیدارم.

وداع با نقاش کویرو تصویر گرخاطرات کودکی
پرویز کالنتری ،نقاش پر آوازه ایرانی پس از تحمل یک
دوره بیماری درگذشت .پرویز کالنتری که به نقاش
کویر شهره بود پس از تحمل یک سال و نیم بیماری بعد از
سکته مغزی ،شامگاه جمعه  ۳۱اردیبهشت ماه دار فانی
را وداع گفت.
فرح یوسفی همسر استاد کالنتری در گفتگو با مهر ضمن
تایید این خبر گفت :طبق برنامه ریزی انجام شده مراسم
تشییع پیکر این استاد دوشنبه  -امروز -از مقابل خانه
هنرمندان ایران برگزار می شود .
پرویز کالنتری متولد  ،۱۳۱۰نقاش ،طراح و نویسنده ای
بود که در مراکز هنری داخل و خارج از کشور به تدریس
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زندگی مردمان کویر را در خود دارد .او بیشتر از هر چیز با
تابلوهای کاهگلیاش شناخته میشود.
نقاشی«مرغابیهاوالکپشت»«،حسنککجایی»«،روباه
و خروس» « ،روباه و زاغ » و «کوکب خانم» در کتب درسی
ابتدایی از آثار ایشان است .از ایشان تصویرگری 26کتاب
کودک به یادگار مانده است.معاون هنری وزیر ،مدیرکل
دفتر هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر
تهران  ،معاون هنری سازمان شهرداری تهران ،مهدی
افضلی مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر ،مجید
رجبیمعمار مدیرعاملخانههنرمندانایران وجمعزیادی
ازهنرمنداندرگذشتاینهنرمندراتسلیتگفتند.

بازی در «۲۴سپتامبر»
امین زندگانی بازیگر فیلم سینمایی
« 24س��پ��ت��ام��ب��ر»  ،درب����اره نحوه
حضورش در این اثر سینمایی که
مرتبط با داستان زندگی یکی از
ش��ه��دای فاجعه منا اس��ت  ،گفت:
فیلمنامه این فیلم هم مانند کارهای
دیگر پیش از ش��روع به من پیشنهاد شد،
فیلمنامه را خواندم محتوای فیلمنامه بسیار غمانگیز بود
اما آن زمان احساس کردم فیلمنامه کیفیت الزم را برای
اینکه به تصویر کشیده شود ندارد .اما دوباره بازنویسی شد
که به نظرم پرداخت فیلمنامه به درستی صورت گرفته
است.
هم پلیس هم خلبان
مهدیامینیخواه گفت:درسالگذشته
بازی در دو فیلم سینمایی «ت��ارات»
به کارگردانی پ��درام بهرامی فر و
«جزیره مهربانی» به کارگردانی
فریالبهزادرابهپایانبردم«.تارات»
که به موضوع قاچاق عتیقههای ایران
میپردازدمحصولمشترکایرانوترکیه
استومندراینفیلمنقشیکپلیسبینالمللراایفاکرده
ام.در فیلم «جزیره مهربانی» من نقش خلبانی را ایفا کردهام
کههواپیمایشدرجزیرهایسقوطکردهومجبورمیشوددر
این جزیره به زندگی خود ادامه دهد.

نمای دور
مرگسینمایسنتی

کمانچه کیهان کلهر تاالر وحدت را به وجد آورد
شامگاهشنبهاولخردادماهکنسرتموسیقی
«پردگیان باغ سکوت» به سرپرستی کیهان
کلهر برگزار شد و اجرای این هنرمند مطرح و
شناخته شده ،حاضران در تاالر وحدت را به
وجد آورد.به گزارش مهر ،شامگاه شنبه اول
خردادماه بسیاری برای دیدن اجرای کیهان
کلهر ،هنرمند مطرح موسیقی ایران و نوازنده متبحر کمانچه
درتاالروحدتبنیادفرهنگیهنریرودکیحضورپیداکردند
تا پس از مدتها شاهد اجرای کیهان کلهر در ایران باشند.
کلهر که با همراهی نوید افقه نوازنده تنبک ،علی بهرامیفرد
نوازنده سنتور و هادی آذرپیرا نوازنده تار ،کنسرت «پردگیان
باغ سکوت» را برگزار کرد از اینکه بار دیگر در ایران و برای
عالقهمندان به اجرای موسیقی میپردازد اظهار خوشحالی
کرد.اجرای این گروه موسیقی به ویژه تکنوازیهای کیهان

ش���راره رخ���ام ب��ازی��گ��ر و تهیهکننده
ابراز امیدواری کرد مردم با شبکه
نمایش خانگی آشتی کنند ،چرا
که این شبکه نیز یک رسانه است
و واس���ط���های اس���ت ب��ی��ن م���ردم و
هنرمندان .شراره رخام بازیگر سینما
و تلویزیون این روزها مشغول بازی در نمایشی
با عنوان "مادرخوانده" است که در نیشابور به روی صحنه
رفته است.اوبه تازگی بازی در سریال "چارسو" را به پایان
رسانده و در چند تلهفیلم نیز حضور داشته است.

کلهر حاضران در تاالر وحدت را به وجد آورد.
تکنیک و تبحر و همچنین احساس تأثیرگذار
کیهان کلهر در هنگام نواختن کمانچه در
کنسرت «پردگیان باغ سکوت» لحظاتی به
یاد ماندنی برای عالقهمندان به موسیقی و
موسیقی ایرانی رقم زد.کلهر در بخش میانی
کنسرت قطعهای آوازی را هم اجرا کرد و در پایان کنسرت
«پردگیان باغ سکوت» و پس از تشویق ممتد حاضران در تاالر
وحدت ،با اجرای قطعه «آیریلیق» کار خود را به پایان رساند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه در برگزاری کنسرت «پردگیان
باغسکوت»،شروعبهموقعوبدونتأخیراینکنسرتموسیقی
در تاالر وحدت بود«.پردگیان باغ سکوت» در روزهای دوم،
سوم،چهارم،پنجم،دهم،یازدهمودوازدهمخردادنیزساعت
 ۲۱:۳۰درتاالروحدتاجرامیشود.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎ�� و اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮان �ﻠﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن �ﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت )ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎران،
ﻣﺸﺎوران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن( �ﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤ�ﺎر�
در اﺟﺮا� ﭘﺮوژهﻫﺎ� ﻋﻤﺮاﻧ� ،ﺧﺪﻣﺎﺗ� و ﺧﺮ�ﺪ �ﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣ�آورد ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ�ﮕﺎه ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ�
ﻣﺨﺼﻮص ا�ﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�  vendor.mashhad.irﺿﻤﻦ
ﻣﻌﺮﻓ� و ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺳﻮاﺑﻖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ�ﻫﺎ� ﺧﻮد در �� �ﺎ ﭼﻨﺪ زﻣﻴﻨﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺷﺎ�ﺎن ذ�ﺮ اﺳﺖ ﻣﻼ� ارﺟﺎع �ﺎر و ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و اﺳﺘﻌﻼم در
ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬ�ﻮر ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس  ٣٢٠٠٦٨١٧ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ�� ﺳﻮاﻻت و
ﻣﺸ�ﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟ� ﻣﻌﺮﻓ� ﻣ�ﮔﺮدد.

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى و ﺗﻮﺳﻌﻪ

 /٩٥٠٦٣٧٢٦آ

کارگردان نام آشنای سینمای آمریکا در
جشن بزرگ سینمای هنری جهان
از م��رگ ای��ن هنر صحبت ک��رد.
اسپیلبرگ می گوید« :من فکر می
کنم با فناوری  Virtual Realityما
وارد یک مدیوم خطرناک می شویم».
اودلیلاینخطررااینمیداندکهفناوری
مذکور آزادی عمل زیادی به مخاطب می دهد و او می تواند
با انتخاب خودش جاهای مختلفی را از تصویر ببیند و با خط
داستان جلو نرود .استیون اسپیلبرگ امسال با فیلم «غول
بزرگ دوست داشتنی» در جشنواره بین المللی فیلم کن
حاضربود.
حملهبهترامپ
هالیوودیهاهمهتالششانرامیکنند
تا ترامپ رای نیاورد .این بار نوبت به
اعتراضاتکویناسپیسیوشانپن
رسید.کویناسپیسیبازیگرنامآشنا
و برنده جایزه اسکار که برای شرکت
دریکمراسمخیریهبرایبیمارانمبتال
به  HIVبه جشنواره کن رفته ،در مراسمش با
اظهاراتی به دونالد ترامپ تاخت .او در این مراسم در مورد
حضورنیافتن شاروناستونگفتکهویبهیکبیماریمبتال
شدهواسماینبیماری«دونالدترامپ»است.
گذرازمرز یک میلیارددالر
«کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» با فروش
خوبش تا اینجا پر فروش ترین فیلم
سال  ۲۰۱۶جهان است.کاپیتان
آمریکاومردآهنیبهراحتیتوانسته
اندبتمنوسوپرمنراشکستدهند.
درحالیکهفیلمجدید«بتمندر برابر
سوپرمن :سپیده دم عدالت» با انتقادات
تند منتقدان مواجه شد ،فیلم تازه کمپانی مارول« ،کاپیتان
آمریکا:جنگداخلی»توانستههمنظرمثبتنسبیمنتقدان
راجلبکندوهمدرگیشهدرخشانظاهرشود.بهطوریکهتا
اینجاپرفروشترینفیلمسال 2016لقبگرفتهاست.
بخشنوعینگاهبهفنالندرسید
فیلمفنالندی˝شادترینروززندگیاولی
ماکی˝بهکارگردانییوهوکوسمانن
جایزه اصلی بخش نوعی نگاه این
دوره جشنواره کن را دریافت کرد.
جایزه داوران بخش نوعی نگاه به
ریاست مارت کلر بازیگر سوییسی به
فیلم ژاپنی "هارمونیوم" ()Fuchi Ni Tastu
به کارگردانی فوکادا کوجی اعطا شد .بخش نوعی نگاه به
استعدادهاینواختصاصدارد.امسال 18فیلمدراینبخش
حضور داشتند که "وارونگی" به کارگردانی بهنام بهزادی از
ایرانیکیازآنهابود.
CMYK

