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پوئم سمفونی
«تختی» درپراگ ضبط شد

پوئمسمفونی«تختی»بهسرپرستیعلیرهبری،خوانندگیمحمدمعتمدیوباآهنگسازیپوریاخادمدراستودیو«اسمچکی»توسطارکسترفیالرمونیکپراگاجرا
وضبطشد.بهگزارشفارس ،اینپوئمدرچهارقسمتبراساسابعادمختلفزندگیجهانپهلوانتختیساختهشدهاست.اینارکسترواستودیواسمچکیموسیقی
فیلمهاییهمچون«بنهور»«،گالدیاتور»«،دزداندریاییکاراییب»«،هریپاتر»«،ایندیاناجونز» وبرخیفیلمهایمعروفدیگرهالیوودرااجراوضبطکردهاست.
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چهرهها و خبرها
فقط دلمردگی و خانهنشینی

محسن امیر یوسفی تأکید ک��رد :فیلمنامه
«م����داح» را س��اله��ا پ��ی��ش ن��وش��ت��م ول���ی با
توجه به شرایط روح��ی -فقط د لمردگی و
خانهنشینی -خودم فع ً
ال قصد ساخت آن را
ن��دارم .چون تمام دغدغهام برطرف کردن
مشکل اکران "آشغالهای دوستداشتنی"
است.ویافزود":آشغالهایدوستداشتنی"
شش سال از عمر مرا گرفته و در این مدت
کار دیگری انجام ندادم و فقط دلمردگی و
خانهنشینی نصیبم شده است.
روایتی دن کیشوت وار
اف��س��ان��ه ب��ای��گ��ان س��رگ��رم ب����ازی در فیلم
«بیحساب» به کارگردانی مصطفی احمدی
است .این اثرهمزمان با فیلمبرداری تدوین
نیز می شود.در خالصه داستان این فیلم آمده
است« :دن کیشوت پس از فراغت از تدارک
مقدمات کار ،نخواست بیش از این در اجرای
نقشه خویش درنگ کند ».حمید فرخ نژاد،
علی قربان زاده ،طناز طباطبایی ،صابر ابر،
افسانه بایگان و آتیال پسیانی ترکیب بازیگران
اصلی«بیحساب» هستند.
آغاز کارگردانی در ساعت  5عصر
مهران مدیری نخستین فیلم خود با عنوان
«ساعت  5عصر» را کلید زدواز تالش برای
رساندن «ساعت  5عصر» به جشنواره فجر
خبر داد.داس��ت��ان این فیلم با بازی سیامک
انصاری درباره فردی است که تا ساعت 5عصر
باید از یک نفر امضا بگیرد اما اتفاقات عجیب
و اجتنابناپذیر گرفتاریهای بیشماری را
برای این فرد به وجود میآورد .مدیری خود نیز
نقش کوتاهی در چند سکانس دارد.
مواجهه با یک چالش بزرگ
سیما تیرانداز به جمع بازیگران فیلم«ماچان»
ب���ه ک���ارگ���ردان���ی رح���م���ان س��ی��ف��ی آزاد و
تهیهکنندگیمحمدمهدیعسگرپورپیوست.
«ماچان» روایتگر قصه زوجی است که با چالش
بزرگی در مواجهه با فرزند خود روبرو هستند.
مهتاب کرامتی ،فرهاد اصالنی و بهنوش
بختیاری بازیگران اصلی «ماچان» هستند که
قرار است در نقشهای متفاوتی حضور یابند.
گروه تولید فیلم در مرکز شهر مشغول گرفتن
سکانسهایی از این کار هستند.

معاون فرهنگستان زبان و ادب فارسی خبر داد

انتشار  ۱۰۵شعر منتشرنشده از نیما در آینده نزدیک
معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب
فارسی با اشاره به بازخوانی دستنوشتههای
نیما یوشیج در این فرهنگستان ،از انتشار کتابی
مشتمل بر  ۱۰۵شعر منتشرنشده او در آینده
نزدیک خبر داد.به گزارش پایگاه اطالعرسانی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،شصت و دومین
نشست ماهانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
برگزار شد.
در این نشست دکتر سعید رضوانی ،پژوهشگر
گروه ادبیات معاصر فرهنگستان ،در موضوع
«ط��رح بررسی و بازخوانی دستنوشتههای
نیما یوشیج» سخنرانی کرد و از روند پیشرفت
ای��ن ط��رح گزارشی ارائ��ه داد.در ابتدای این
نشست دکتر محمد دبیرمقدم ،عضو پیوسته
و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان
و ادب فارسی ،در سخنانی کوتاه به معرفی
دکتر رضوانی پرداخت و در باب سوابق علمی
و پژوهشی وی و طرح مذکور توضیحاتی داد
و با اش��اره به سابقه وج��ود دستنوشتههای
نیما در کتابخانه این فرهنگستان ،گفت :این
دستنوشتهها سال  ۱۳۷۳از فرزند نیما به
مبلغ پنجا ه میلیون ریال خریداری شد ،ولی
تا سال  ۹۳هیچ پژوهشی در باب آنها صورت
ن��گ��رف��ت.وی اف���زود :در ای��ن س��ال ،ب��ر اس��اس
طرحی در گ��روه ادبیات معاصر فرهنگستان
که مص ّو ب ش��ورای مدیران ب��ود ،دکتر سعید
رضوانی و دکتر مهدی علیاییمقدم ،ک��ار بر
روی این دستنوشتهها را آغاز کردند.به گفته
معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب
فارسی ،تاکنون سهچهارم از دستنوشتههای
موجود تصویربرداری شده است و نیمی از اشعار
موجود در این دستنوشتهها در قالب یک دفتر
شعربا ۱۰۵قطعهشعرازاشعارمنتشرنشدهنیما
بهزودی منتشر میشود.
وی تأکید ک��رد :معتقدیم این دستنوشتهها
بعد از تکمیل تصویربرداری باید بهصورت تمام
و کمال بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب
فارسی قرار گیرد تا هر محققی از هر جای دنیا
بتواند از آنها آزادانه استفاده کند.
در ادام��ه ای��ن نشست دکتر سعید رضوانی با
اشاره به بازدید از دستنوشتههای نیما برای
اولین بار در سال  ،۹۳گفت :این دستنوشتهها
به شکلی نگهداری میشد که امکان استفاده
از آنها بههیچوجه وجود نداشت ،ولی با کمک
کتابداران و قرار گرفتن هر کدام در یک لفاف
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شیشهای و اسکن آنها توانستیم آنها را بازخوانی
و بررسی کنیم.
این پژوهشگر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان
زبانوادبفارسیهمچنیندرموردبازهتاریخی
اشعار نیما در این دفتر گفت :این اشعار از نظر
تاریخی در بازه زمانی  ۱۳۰۱تا  ۱۳۳۶سروده
شد ه است و بسیاری از آنها تاریخ و امضای نیما را
دارد .از آنجاییکه شعر معروف «افسانه» در سال
 ۱۳۰۱سروده شده و نیما نیز به سال ۱۳۳۸
از جهان رخت بربسته است ،میتوان گفت این
اشعار دوره مهم پختگی شاعر معاصر فارسی
را در بر میگیرند.به گفته رضوانی ،اشعاری
که در دفتر « ۱۰۰سال دگر» منتشر میشوند،
انواع آزمایشهای او را در همه قالبها ،از شعر
نیمایی تا نوقدمایی و کالسیک ،دربرمیگیرند.
درموردرسمالخطنیزمصححانرسمالخطنیما
را برگزیدهاند ،مگر در مواردی که از رسمالخط
روزگار معاصر بسیار دور است.
همچنین سطربندی اش��ع��ار نیز ب��ر اس��اس
یادداشتهای نیماست.
در ادام��ه ای��ن نشست غالمعلی ح��داد ع��ادل،
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در
سخنانی اظهار کرد :بررسی و بازخوانی این
یادداشتها کاری جنبی در مؤسسهای علمی
است که چندان در ایران متداول نیست؛ زیرا

حس تاریخی در ما ضعیف است .مث ً
ال نمیتوان
باور کرد مجتبی مینوی یادداشتهایی نداشته
است ،اما نمیدانیم این یادداشتها کجاست و
چرا چاپ نشده است.
ح��داد ع��ادل اف��زود :ام��ا وقتی ای��ن آث��ار از نیما
منتشر شود ،قطع ًا موجی از اعتراض و نقد را
پدیدمیآورد،زیراشاعرییادداشتهاواشعاری
داشته که در دیوان خود نیاورده است و شاید
عدهای بگویند چرا این اشعار منتشر شده است و
این امر منزلت او را کم میکند.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی افزود:
از این جهت درست است ،اما برای پژوهشگران
ادب��ی و تاریخی ک��ه میخواهند سیر تحول
یک شاعر یا یک دوره را بررسی کنند ،همین
یادداشتها هم مهم است.
ح����داد ع����ادل همچنین گ��ف��ت :از آنجایی
ک��ه دس �تن��وش��ت �هه��ای نیما ش��ام��ل کلمات
یا اصطالحات و جمالتی به زب��ان طبری نیز
بوده ،بهتر است در گروه زبانها و گویشهای
ایرانی فرهنگستان نیز بررسیهایی بر روی
این دستنوشتهها صورت بگیرد.در پایان این
نشست سعید رضوانی به پرسشهای حاضران
کم و کیف یادداشتها و ادامه
در جلسه در مورد ّ
این طرح در انتشار اشعار نیما و داستا نهای
موجود در آنها پاسخ داد.

ساخت و پخش
«کاله قرمزی  »۹۶قطعی شد
یک سال پس از غیبت پرحرف و حدیث مجموعه «کاله
قرمزی» و درحالیکه برخالف وعده سال گذشته ایرج
طهماسب هنوز چهارمین فیلم سینمایی با حضور
عروسکهای محبوب ساخته نشده است ،شبکه دو
اعالم کرد مجموعه تلویزیونی «کاله قرمزی »در جدول
پخش برنامههای نوروز  96قرار گرفت.
به گزارش ایرنا عوامل سازنده این برنامه در فضایی
آرام و خالق ،ساخت قسمتهای جدید کاله قرمزی
را ب��هزودی آغ��از میکنند تا در سال جدید ،لحظات
بانشاطی را همراه با عروسکهای این مجموعه به
مخاطبان تقدیم کنند.
ای��ن مجموعه ب��ه تهیهکنندگی حمید م��درس��ی،
کارگردانی و اجرای ایرج طهماسب امسال از شبکه
دو سیما پخش میشود.مجموعه کاله قرمزی نوروز
 95به دلیل اختالفهای مالی کارگردان و تهیهکننده
با مسئوالن صداوسیما پخش نشد«.کال ه قرمزی »
نخستین بار در دهه  70روی آنتن تلویزیون رونمایی
شد .
کاله قرمزی و پسرخاله در آخرین سال حضور مرتضی
میرباقری بهعنوان معاون سیما پس از سا لها به
تلویزیون بازگشتند و نوروز  88برای نخستین بار سری
جدید مجموعه کاله قرمزی روی آنتن رفت.
از سال  90و بعد از مذاکرات برای ساخت سری دوم این
مجموعه هرسال ساخت این مجموعه با اماواگر همراه
بود ،تلویزیون هم در این چند سال هر باربر سر بودجه
درخواستی گ��روه سازنده کاله قرمزی اختال فنظر
داش��ت ای��رج طهماسب آب��ان م��اه اع�لام ک��رد به دلیل
ساخت فیلم سینمایی «کاله قرمزی و دوستان» ،این
مجموعه نوروز  95پخش نخواهد شد البته بهمنماه
94حمید جبلی در حاشیه جشنواره تئاتر فجر اعالم
کرد تلویزیون هنوز پول سری قبلی این مجموعه را
با عوامل تسویه نکرده و آ نها ترجیح میدهند با این
وضعیت کار جدیدی با تلویزیون انجام ندهندو تلویزیون
سال « 95کاله قرمزی» نداشت .
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پیک خبر
پیام تلگرامی پسر کیارستمی
در پاسخ به وزیر بهداشت
پیام تلگرامی پسر کیارستمی در پاسخ به وزیر بهداشت ،
خبر از عاقبت نامشخص پرونده پزشکی کارگردان بزرگ
ایرانی میدهد وعبارت «قصور پزشکی» را همچنان در صدر
مطالب مربوط به پزشکی درخاطر مردم زنده نگه می دارد.
به گزارش ایسنا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران۱۸
آبان ماه در حالی از ارجاع پرونده کیارستمی به کمیسیون
پزشکیقانونیاستانتهرانخبردادکهسیدحسنهاشمی،
وزیر بهداشت روز شنبه گفت« :در این پرونده فقط من ،بهمن
کیارستمی و آقای صمدیان میدانیم که چه اتفاقی رخ داده
است و مخالفت موکد من با اع��زام به فرانسه بارها مطرح
شد » .گفتههای وزیر با انتشار پیامی تلگرامی توسط بهمن
کیارستمیپیچیدگیقضیهرادوچندانکرد.ویدراینپیام
تلگرامی نوشت« :سالم و ممنون آقای دکتر هاشمی اما هنوز
متوجه نشدم آن چیزی که من و شما و آقای صمدیان از آن
مطلعیم و دیگران از آن بی خبرند چیست .روزتان خوش».

آرزوی حاتمیکیا برای
ساخت فیلمی از شهید قجهای
گلعلی بابایی بیان داشت :وقتی مقام معظم رهبری برای
کتاب «همپای صاعقه »تقریظ نوشتند ،خدمتشان رسیدیم.
ایشان فرمودند« :شما از دل این کتابها شخصیتها را در
بیاورید و هر کدام از این شخصیتها جذبکننده هستند».
بابایی درب��اره ساخت فیلمی درب��اره شهید قجهای توسط
حاتمیکیا،گفت:آقایحاتمیکیاخیلیجدیپایکارآمدو
عالقهمند بود در این باره کار کند؛ اما ساخت آن باکارگردانی
فیلم«بادیگارد»همزمانشد؛البتهآقایحاتمیکیامیگوید
همیشه در ذهنم است این کار را انجام دهم و آرزو دارم فیلمی
درباره زندگی شهید قجهای بسازم.

مفقود شدن هزار ساعت شعر اقوام ایرانی
رئیس پژوهشکده مردم شناسی گفت :بیش از هزار ساعت
شعر اقوام ایرانی که در سال های  ۸۴و  ۸۵ضبط شده بود
در جریان انتقال پژوهشگاه میراث فرهنگی به شیراز مفقود
شده است.به گزارش  مهر ،حسن زاده درباره مفقود شدن
اسناد این پژوهشکده گفت :حدود  ۵۰ ،۴۰گزارش مکتوب
در زمان انتقال این پژوهشگاه به شیراز از بین رفت .در سال
های  ۸۴و  ۸۵شاید بیش از هزار ساعت زمان برای ضبط
صدای شاعران و شعرهای سه زبانه در استودیو وقت گذاشته
شد اما اکنون این صداها دیگر وجود ندارد .وی افزود :مفقود
شدن این گزارش ها به این معنی نیست که دیگر نمی توان
آنها را به دست آورد افرادی هستند که برخی از این اسناد را
دارند و برخی اسناد به صورت پی دی اف هنوز وجود دارد.
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