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محسن چاووشی «دل خون» را
برای اربعین خواند

مرکز آوای انقالب اسالمی (مأوا) جدید ترین تولید خود را باعنوان «دل خون» با صدای محسن چاووشی به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی
منتشر کرد.به گزارش مهر ،این قطعه با آهنگسازی و صدای محسن چاووشی و بر اساس ترانه ای از حسین صفا با مضمون حضرت سیدالشهدا (ع)
تهیه شده است .تنظیم این اثر با شهاب اکبری بوده ،مجتبی تقیپور و اشکان موسوی نیز به ترتیب گیتار و ویولن این اثر را نواخته اند.

...

چهرهها و خبرها
تکیهبرکرسیریاستجشنوار هاستونی
رض��ا میر کریمی ک��ه دو س��ال پیش ب��ا فیلم
«ام���روز» جوایز فیپرشی و کلیسای جهانی
جشنواره فیلم«شبهایسیاه»تالیارادریافت
کرد  ،امسال در مقام ریاست هیئتداوران این
روی��داد سینمایی حضور دارد .در جشنواره
«تالین» که تا  7آذر در کشور استونی برپاست،
فیلمهای «دخ��ت��ر» «،ن��ف��س»  76« ،دقیقه
و15ثانیه با عباس کیارستمی» «،رویاهای
دمصبح» « ،من» « ،رفتن» و «دختر» رضا میر
کریمی به نمایش درمیآیند.
دانشمند برجسته رشته بازیافت
پروانه نمایش فیلم سینمایی «در سکوت»
با ب��ازی فاطمه معتمدآریا و کارگردانی ژرژ
هاشمزاده صادر شد .معتمدآریا در این فیلم
نقش یک دانشمند برجسته رشته بازیافت را
ایفا میکند« .در سکوت» داستان زنی است که
بعد از بیستوچند سال به ایران برمیگردد و
با پدیدههای جدیدی مواجه میشود که هر
یک از آنها یادآور میشوند چرا مجبور به ترک
وطن شده است.
طالقم بده به خاطر گربهها
محمدعلی سجادی کارگردان فیلم «تمرین
ب��رای اج��را» قصد دارد فیلم «طالقم بده به
خاطر گربهها» را برگرفته از یک داستان
واقعی بسازد .وی با اشاره به اینکه فیلمنامه
اواخر دهه  ۸۰نوشته شد ،افزود :چندی پیش
نمایشگاهی با نام «زن ،ان��ار ،گربه» برگزار
کرده بودم ویک فیلمنامه و رمان از دل این
نمایشگاه نقاشی درآمد .در این سالها بارها
اعالم کردهام میخواهم این فیلمنامه را جلوی
دوربین ببرم.
عروس هور در روستایی مرزی
م��ی��ت��را ح��ج��ار ب���ه ج��م��ع ب���ازی���گ���ران فیلم
«ماهور» پیوست .این اثر به کارگردانی حمید
زرگر نژاد موضوعی عاشقانه دارد .در خالصه
داستان فیلم آمده است «:در روستایی مرزی
زیباترین دختر بهعنوان عروس هور انتخاب
میشود تا خود را به آب بسپارد تا هور آشتی
کند و ...حضور محسن تنابنده ،کامران تفتی
،داریوش ارجمند ،سعید آقاخانی ،بهاره کیان
افشار ،علی او سیوند و یوسف مرادیان در این
فیلم قطعی شده بود.

...

نمای دور
قرارداد برای موسیقی سکوت

«آنتونیو باندراس» برای بازی در فیلمی که
بر مبنای زندگی «آندریا بوچلی »خواننده
مشهور ایتالیایی ساخته میشود ،ق��رارداد
بست «.مایکل راد فورد»این فیلم را با عنوان
«موسیقی سکوت» ک��ارگ��ردان��ی می کند.
در این فیلم ترانههایی مطرح میشوند که
بوچلی وقتی خیلی جوان بوده سروده و هرگز
منتشرنشدهاند .پیشتولید این فیلم همین
م��اه در رم آغ��از م�یش��ود .بوچلی در کتاب
«موسیقی سکوت» از داستان زندگی خودش
در قالب یک رمان زندگینامهای سخن گفته
است.
دریافت یک جایزه مهم سینمایی
«ت���ام ه��ن��ک��س» از ج��ش��ن��واره فیلم «پ��ال��م
اسپرینگز» آمریکا ،جایزه دستاورد سینمایی
دریافت میکند.وی در فیلم جدید «سالی»
به کارگردانی «کلینت ایستوود» که از نهم
سپتامبر امسال اک��ران میشود ،در نقش
خلبان آمریکایی «چسلی سولنبرگر» بازی
میکند که در سال  2009با شجاعت یک
هواپیمای پر از مسافر را در رودخانه هادسون
ف��رود م��یآورد« .ت��ام هنکس» سال 1988
با حضور در فیلم کمدی «ب���زرگ» خ��ود را
بهعنوان یکی از استعدادهای هالیوود معرفی
کرد.
کلید زدن جشنواره فیلم کلکته
جشنواره سینمایی کلکته ک��ار خ��ود را با
سخنرانی «آمیتا باچان» ستاره بالیوود آغاز
کرد .باچان در این مراسم با اشاره به حقوق
زنان گفت :امروز میخواهم درب��اره حقوق
زن��ان صحبت کنم .او در سخنرانی خود از
فیلم «پینک» یا «صورتی» یادکرد که در همین
زمینه ساختهشده است .یک کتاب با عنوان
«باریتون» متشکل از همه سخنرانیهای
باچان در طول دورهه��ای مختلف برگزاری
این جشنواره نیز در همین مراسم رونمایی
شد.
نمایش سکوت برای منتقدان
«م��ارت��ی��ن اس��ک��ورس��ی��زی» قصد دارد فیلم
«س��ک��وت» ج��دی��دت��ری��ن س��اخ��ت��ه اش را در
م��اه دسامبر ب��رای انجمنهای سینمایی و
گرو ههای منتقدان به نمایش بگذارد .این
احتمال وجود دارد این فیلم نتواند در تاریخ
مقرر برای هیئت ملی نقد ،انجمن منتقدان
نیویورک و لسآنجلس و  ...به نمایش گذاشته
ش��ود .داس��ت��ان ای��ن فیلم درب���اره یک ُمبلغ
آیین مسیحیت با بازی «لیام نیسون» است
که به ژاپ��ن سفر میکند و مجبور میشود
دی��ن مسیحیت را تکذیب کند و از آن روی
برگرداند.
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در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران مطرح شد

درویش:تا «رستاخیز» اکران نشود فیلم دیگری نمیسازم
درویش که در آخرین روز سیوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران در نشستی با حضور جمعی از جوانان عالقهمند به فیلمسازی
پاسخگوی س��ؤاالت آنها بود با بیان اینکه همواره به اک��ران فیلم
«رستاخیز» امید دارد ،گفت :این اثر به یک زخم ملی تبدیلشده است
و حتی اگر مشکل آن حل شود ،تبعات اجتماعی و زخمی که بر ارواح
اجتماعی و هنری واردش��ده ،برطرف نمیشود.به گ��زارش ایسنا،
کارگردان فیلم «رستاخیز» بیان کرد :منتظرم ببینم دولت تدبیر و امید
برای این فیلم چه تدبیری میاندیشد ،اما خیلی متأسفم که یک مسئله
هنری به محاکم حقوقی رسید.

▪ ▪هنگام نوشتن فیلمنامه بازی هم میکنم

احمدرضا دروی��ش درب��اره شیوه فیلمسازی خود اظهار کرد :وقتی
فیلمنامهای را مینویسم ،باید تمام آن در ذهن ساختهشده باشد؛ به
همین دلیل ممکن است برای یک ایده6ماه یا یک سال درگیر آن باشم
تا بهاصطالح زلفش گره بخورد .وی با اشاره به اینکه در حین نوشتن
فیلمنامه ناخودآگاه جای بازیگران همبازی میکند و بهاندازه حضور
درصحنه توان و انرژی از او گرفته میشود تأکید کرد:فیلمنامه یک
نشانی است ،اما آیه قرآن نیست که مطلق باشد  .مهمترین کار فیلمساز
برایرسیدنبهآنچهخیالکرده،انتخابدرستاست.درویشدرپاسخ

معاون فرهنگی وزیر ارشاد در آیین رونمایی از نشریه
الکترونیکی «الف یا»:

نشریات ادبی ،کانون جدی تحرک ادبیات
کشور است

▪ ▪هرروز فیلم میسازم

دروی��ش درب��اره تجربه توقیف در فیلمسازی و اینکه هرچند سال
یکبار فیلم میسازد گفت :دراینباره باید دید آیا وجبی به ماجرا
نگاه میکنیم یا خیر؛ چون مهم این است درنهایت چه نتیجهای گرفته
میشود؛ البته عرف این است فیلمساز هر دو سه سال فیلم بسازد ،اما
من هرروز فیلم میسازم و شما هرچند سال یکبار آن را میبینید.
درواقع فیلمهایی که هرروز میسازم را درنهایت به هم میچسبانم .
البته ادعا ندارم آنچه پس از چند سال از طرف من نشان داده میشود
کیفی است ،اما معتقدم کیفیت بر کمیت ارجح است .درویش افزود:
ما دیوانهای شعر زیادی داریم که پس از سروده شدن مخفیشدهاند،
اما بعدها به آثاری ماندگار تبدیل شدند  .در دنیای جدید ارتباطات
و باوجود اطالعاتی که بهراحتی در دسترس همه است نمیتوان
جلوی جریان فکری را گرفت .من فیلمسازم و «رستاخیز» ساختهشده
است .پس مسئولیتم را بابت این فیلم انجام دادهام و خدا را شکر
میکنم ،اما مهم این است این فیلم که مثل یک موجود زنده حق دارد
در خیابانها برود و تنفس کند ،بر دیگران اثر بگذارد و از آنها اثر
بگیرد .فیلم «رستاخیز» با اعتقاد درونی ام وعدهای دیگر که با ظرفیت
و انگیزه خاص آن را ساختهاند شکلگرفته است .تأکید میکنم در
حال فیلم ساختن هستم ،اما شما نمیبینید ولی بااینکه در سینما
تنفس میکنم ،قطع ًا تا وقتی «رستاخیز» اکران نشود ،فیلم دیگری
نمیسازم .احمدرضا درویش اظهار کرد :سینما نحیف است ،ولی
اگر رونق داشته باشد برای همه فرصت وجود خواهد داشت؛ اما االن
معلوم نیست چه کسی میآید ،چه کسی میرود ،استعفا چطور است،
انتصاب چطور است ،هیچچیز مشخص نیست.

...
ادبیات

به سؤالی مبنی بر اینکه آیا پیشآمده است به دالیل مختلف کار خود را
سانسور کند یا فیلمنامه را به خاطر بازیگری تغییر دهد گفت :اساس ًا
وقتی نگارش فیلمنامهای را آغاز میکنم که ساختهشدن آن را مسجل
بدانم؛ یعنی اگر بدانم که ساخته نمیشود اص ً
ال آن را نمینویسم .البته
برای اینکه ثبت شود چند صفحه از آن را به شکل کوتاه مینویسم.
▪ ▪ایدههایی که درویش نمیتواند آنها را بسازد

احمدرضا درویش تصریح کرد:در حال حاضر یک سری طرح دارم که
اص ً
ال فکر نمیکنم بتوان آنها را ساخت و این نساختن فقط به خاطر
سانسور و ممیزی نیست .مث ً
ال ایدهای دارم که سراسر فیلم خارجی،
همراه با بارش باران ،بدون دیالوگ و در زمان جنگ است .من6-5
صفحه از این ایده را نوشتهام ،اما فکر نمیکنم بشود حداقل االن آن
را ساخت 13 .سال از این ایده میگذرد و هر وقت به یادش میافتم،
با خودم میگویم ایکاش شرایطی برای ساخت آن فراهم میشد.
وی افزود :همچنین ایده دیگری دارم که کودک است و با درون من
ارتباط برقرار کرده و حتی فیلمنامه کامل آن را نوشتهام ،اما نمیتوانم
بسازم؛ چون هزینهای که میبرد توجیه بازگشت سرمایه ندارد و چون
فیلمهایم را در بخش خصوصی میسازم ،باید این شرایط را هم در نظر
بگیرم و معتقدم اینها هم جزو خودسانسوری محسوب میشود.

▪ ▪خاطره گویی از خسرو شکیبایی

احمدرضا درویش به خاطرهای از فیلم «سرزمین خورشید» و همکاری
بازنده یاد خسرو شکیبایی اشاره و اظهار کرد :برای ساخت این فیلم
من و شکیبایی  6ماه در سراچه هتلی زندگی میکردیم .زمانی پیش
آمد که  17روز باران شدید میبارید و ما برای فیلم برداری فضاهای
داخلی حبس شده بودیم .یکشب مشغول دکوپاژ بودم که متوجه

شدم خسرو روی تخت نشسته و مرا نگاه میکند ،فکر میکردم از
صدای رعدوبرق بیدار شده است؛ درحالیکه مدت طوالنی بود که در
آن حالت مرا نگاه میکرد.او برای نخستین بار از من خواست دکوپاژ را
ببیند  .وقتی دید این پرسش را مطرح کرد که چرا چنان چیدمانی در
نظر گرفتهام و من پاسخی برای آن نداشتم  .وقتی سر صحنه آمادهشده
برای فیلمبرداری رفتیم با ریزش سقف و نابود شدن تمام زحماتی که
کشیده بودیم روبهرو شدیم .من هم برای ادامه کار دکوپاژ تنظیم شده
را پاره کردم و همهچیز را تغییر دادم .بعد که به هتل برگشتم به خسرو
گفتم جوابت را پیدا کردم .به او گفتم همهچیز خودش میگوید چطور
اتفاق بیفتد .اوست که میگوید من چه بنویسم چون باید یک رابطه
درونی شکلگرفته باشد.
▪ ▪سینما ارکستر است نه تکنوازی

احمدرضا درویش با اشاره به تجربه خود هنگام نگارش «رستاخیز»
و سختیهایی که برای نگارش نقشهایی همچون یزید داشته است
گفت :خیلی سخت است فاصلهگذاری کنی تا از قالب خودت بیرون
بیایی و باکسی مثل یزید زندگی کنی و آن را بنویسی .این اتفاق اگر
نیفتدمنحتیبازیگرهمنمیتوانمانتخابکنمواینیکوجهحرفهای
فیلمسازی است .وی بیان کرد :فیلمسازی ریسک است و معتقدم
جوانها باید با برنامه چارچوب خالقیت و ظرفیت خود را پیدا کنند
چون سینما ارکستر است تکنوازی نیست.این کارگردان سینما
همچنین گفت :توصیه من به جوانها این است که یک کار را بهدرستی
انجام دهند البته یک فیلمساز میتواند شاعر هم باشد اما خوب است
که احساس شاعرانهاش را بیرون بدهد مگر اینکه نبوغی مثل چاپلین
وجود داشته باشد که خودش هممتن بنویسد ،هم بازیگر باشد ،هم
موسیقی بسازد و هم فیلمبرداری کند.

مجلهادبیآنالین«الفیا»(نشریهالکترونیکیبنیادشعروادبیاتداستانی
ایرانیان) با حضور و سخنرانی سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر
ارشاد  ،مرتضی سرهنگی نویسنده و مدیر دفتر ادبیات مقاومت حوزه
هنری ،علیمحمد مودب شاعر و مدیر موسسه شهرستان ادب ،ابراهیم
اکبریدیزگاهسردبیرنشریه«الفیا»وجمعیازفرهیختگان،نویسندگانو
فعاالنعرصهادبیاترونماییشد.بهگزارش نسیمآنالینمعاونوزیرارشاد
انجمنهای ادبی و مجالت ادبی را دو کانون توانمند برای رشد و توسعه
ادبیات ایران عنوان کردو گفت :با نگاه به چند دهه اخیر در پیش و پس از
انقالب،خواهیمدیدکانونجدیبرایتحرکادبیاتکشور،مجالتادبی
بودهاند.ویافزود:اینمجالتادبیبرایارتباطنسلهایادبیبایکدیگر
فرصتسازی کردند و در کنار آن به پرورش نسلهای جدید پرداختند.
صالحیحضوردرفضایمجازیراابزاریبرایبهرهبردنبیشترباانتشار
مجالت ادبی آنالین و الکترونیکی دانست و تصریح کرد :فضای مجازی
این فرصت را به وجود آورده است تا امکان استفاده بیشتری از کانون دوم
یعنیانتشارمجالتادبیبرایرشدادبیاتدرکشورداشتهباشیم.معاون
فرهنگی وزیر ارشاد انتشار نشریه ادبی آنالین «الفیا» را فرصت مناسبی
برایگسترشمستندنگاریعنوانکردوگفت:بامستندنگاریمیتوانیم
نقطههایجدیدیراپیداکنیموامیدوارمانتشارنشریه«الفیا»سبباتصال
و ارتباط نسلهای اول و دوم و سوم نویسندگی با نسلهای جوان و خالق
نویسندگانکشورمانبرایرسیدنبهادبیاتخالقهدرکشورشود.

در آیین رونمایی کتاب «مولوی و قرآن» مطرح شد

مولوی متفاوت ازهمه شاعران است
نظامالدیننوریکوتناییمؤلفکتاب«مولویوقرآن»درمراسمرونمایی
این کتاب در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی اظهار
کرد :حافظ ،سعدی ،فردوسی و موالنا همه شاعرند اما زندگیشان باهم
متفاوت است .در این میان مولوی با همه شعرا تفاوت دارد و مسیری
که انتخاب کرده مسیر الهی است .به گزارش باشگاه خبرنگاران ،وی
افزود :همچنین ولی پور دبیر انجمن ترانه در بخش دیگری از مراسم
رونمایی از کتاب «مولوی و قرآن» اظهار کرد :شاید نویسنده کتاب «قرآن
و مولوی» آنچه را خوانده به کار گرفته است اما در این میان نکته مهمی
که میخواهم از نگاه فرهنگی به آن بپردازم ،این است که همه به دنبال
جامعه ایده آل هستیم و شکلگیری چنین جامعهای نیازمند بهرهگیری
از تجربه فرهیختگان است .وی خاطرنشان کرد :ویژگی خاص نویسنده
کتاب «مولوی و قرآن» این است که نگاه مهربان و دوستداشتنی دارد و
میتواندبرایفرهنگکشوروقتبگذارد.میالنیدبیراجرایکنگرههای
بینالمللی «صدای پای آب» نیز در حاشیه این مراسم از پیوند تنگاتنگ
نسل کالسیک کشورمان با نسل جوان در عرصه ادب و هنر یادکرد.

اصغر فرهادی میهمان مراسم اهدای اسکار افتخاری
با دع��وت آکادمی اسکار از اصغر ف��ره��ادی؛ این
کارگردانسرشناسسینمایایراندرمراسماسکار
افتخاری حاضر شد.به گزارش ایسنا  ،هشتمین
مراسماهدایجایزهاسکارافتخاریازسویاکادمی
علوموهنرهایسینمادرلسآنجلسودرمحلیکه
در مراسم اسکار اصلی چند ماه دیگر اتفاق می
افتد  ،شامگاه  ۲۲آبان برگزار شد  .این مراسم به
مدت هشت سال است که چند ماه قبل از مراسم
اصلی اسکار برگزار میشود و مراسمی غیررقابتی
است.تعدادی از اعضای آکادمی اسکار در این
برنامهحضورداشتندکهاصغرفرهادیدرکنارپدرو
آلمادوار (تهیهکننده فیلم بعدی اصغر فرهادی در
اسپانیا)و«پلورهوفن»ازسویآکادمیاسکاربرای

حضوردراینمراسمدعوتشدهبودند.اهدایجایزه
اسکارافتخاریبهجکیچان،یکیازبخشهایاین
مراسمبود.تامهنکس،نیکولکیدمن،امااستون،
امی آدامز ،تام فورد ،مت راس و… از دیگر حاضران
درمراسماسکارافتخاریبودند.

رونمایی از تندیس موالنا در جشنواره فیلم کوتاه تهران
مراسم رونمایی از تندیس موالنا که از این دوره به
برگزیدگان جشنواره اعطا میشود در ششمین
روز جشنواره سی و سوم برگزار شد .به گزارش
سوره سینما ،در این مراسم که با حضور مدیران و
فیلمسازان جشنواره برگزار شد ،علیرضا کریمی
صارمی به تشریح دالیل تغییر تندیس جشنواره
پرداخت و گفت :در  ۳۳سالگی این جشنواره با
موافقت دبیر جشنواره تصمیم گرفتیم با حفظ
ماهیت اصلی تغییراتی در تندیس جشنواره ایجاد

کنیم.درواقعاینتندیس،تندیساندیشهاستوبه
کسانیاهدامیشودکهپرچمدارانسینمایآینده
ایران هستند.فرید فرخنده کیش ،دبیر جشنواره
بینالمللیفیلمکوتاهتهراننیزگفت:تندیسموالنا
هم تصویر زیبایی دارد و هم فرهنگ غنی ایران را
نمایندگی میکند .به خصوص برای فیلمسازان
خارجی که در بخش بینالملل حضور دارن��د و
برگزیدهاینجشنوارهمیشوند،اینتندیسنمادی
ازفرهنگوهنرایرانیاست.

«شهرزاد »2به روایت آتنه فقیه نصیری
آت��ن��ه فقیه نصیری گ��ف��ت :ه��م اک��ن��ون مشغول
ایفای نقش در این سریال هستم .مدت زیادی
اس��ت که ایفای نقش من در سریال تلویزیونی
«شهرزاد»2آغازشده است .به گزارش میزان فقیه
نصیری تصریح کرد :هم اکنون گروه سازنده فصل
دوم «شهرزاد » در س��اوه مشغول تصویربرداری
هستند اما من همراهشان به آنجا نرفته ام چون در
آن لوکیشن بازی ندارم.فقیه نصیری اظهار کرد:
پیش از سریال «شهرزاد» همکاری با حسن فتحی
رادر سریال«مدار صفر درجه» تجربه کرده ام و کار
با او  ،برایم رضایت بخش اس��ت.وی ی��ادآور شد:
در فصل دوم سریال «شهرزاد»،چهره های جدید
جای چهره های قدیمی را نگرفته اند بلکه در قالب
شخصیت هایی جدید ،وارد داستان می شوند.
بازیگر سریال خاطره انگیز"خانه سبز" توضیح

داد :سریال«شهرزاد» در فصل دوم روند جدیدی را
طی می کند و تصور می کنم بینندگان از فصل دوم
این اثر هم استقبال کنند .وی خاطرنشان کرد:
بسیاری از افراد فکر می کنند که با ورود بازیگران
جدید  ،بازیگران قبلی حذف می شوند در حالی که
این گونه نیست و چهره های جدید  ،تنها به ادامه
داستان اضافه می شوند.

پردیس تئاتر خاوران میزبان نمایش های جشنواره تئاتر فجر
اکرممحمدی-پردیستئاترخاورانمیزباننمایش
های جشنواره تئاتر فجر می شود.شهرام کرمی
مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی
هنریشهرداریتهرانبااعالماینخبربهخراسان
گفت:این پردیس تا بهمن ماه سال جاری آماده
بهره برداری می شود و ما از اول بهمن دراین مکان
مستقر می شویم  .این پردیس همزمان باآغاز دهه

فجر به بهره ب��رداری می رس��د.وی اف��زود:از بهمن
ماهاینپردیس،میزباننمایشهابرایاجرایهای
صحنهایمیشود.ضمناینکهازامسالمیتوانیم
میزبان نمایش های جشنواره تئاتر فجر هم باشیم.
ویدرخصوصپردیس تئاترصباوزماناستفادهاز
این پردیس  ،گفت:پردیس صبا با چند ماه فاصله از
پردیسخاوران،بهبهرهبرداریمیرسد.
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