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شجریان «هوای گریه»
را در استرالیا خواند

همایون شجریان کنسرت «هوای گریه» را دراسترالیا اجرا کرد.به گزارش ایسنا ،این کنسرت در شهرهای پرت ،بریزبن ،سیدنی و ملبورن استرالیا اجراوبا
استقبال عالقهمندان به موسیقی سنتی ایران روبهرو شد .کنسرت «هوای گریه» که در راستای دیپلماسی عمومی بهواسطه هنر و فرهنگ برگزار شد
پیشدرآمد برگزاری هفته دوستی ایران و استرالیاست که از دوم تا هشتم اسفند در ملبورن و از شانزدهم تا بیست و دوم اسفند در سیدنی برگزارمی شود.

...

چهرهها و خبرها
یک قاتل زنجیرهای

نمایش«باغبان مرگ» با بازی آتیال پسیانی از
 ٣٠آذر در سالن استاد سمندریان تماشاخانه
ایرانشهر روی صحنه م��یرود .ای��ن نمایش
به کارگردانی آرون��د دشت آرای پیشازاین
در س��ال  ٩٢درس��ال��ن شمس موسسه اکو
روی صحنه رفته بود .نمایش «باغبان مرگ»
داستان قاتلی زنجیرهای را روایت میکند که
نقش آن بر عهده آتیال پسیانی است و «مارین
ون هولک » هم در نقش خبرنگاری است که با
این قاتل مصاحبه میکند.
ایستگاه پایانی شکالتی
شبنممقدمیبازیدر«شکالتی»اولینساخته
بلند سینمایی سهیل موفق را در کارخانه
شکالتسازی در ژانر کودک و نوجوان به پایان
رسانده است .در خالصه داستان «شکالتی»
آم��ده اس��ت« :همهچیز از یک جعبه شکالت
شروع شد .یعنی من بچه بودم ...بچه هم که
باشیم بازم شکالت عاشقانهترین مزه دنیاست
اما» ...
یک مددکار بهزیستی
لعیا زنگنه س��رگ��رم ب��ازی در س��ری��ال «آرام
میگیریم» در نقش یک مددکار بهزیستی
اس��ت .ای��ن سریال به ک��ارگ��ردان��ی روح ا...
س��ه��راب��ی م��راح��ل پ��ای��ان��ی تولید را سپری
میکند و در  42قسمت  45دقیقهای برای
پخش از شبکه دو سیما آم��اده میشود .در
«آرام میگیریم» شخصیتهای متعدد و
متنوعی وجود دارند که هر یک در جایگاه خود
دغدغههای خاص خود را داشته و بهنوعی
قهرمان هستند و مخاطب میتواند با آ نها
همذاتپنداری کند.
عالقه به ایفای نقش ترامپ
بهرنگ علوی بازیگر نقش «فرزین» در سریال
«هشتونیم دقیقه» گفت :به احترام مردم صبر
کردمبایکنقشماندنیهمانند«فرزین» کارم
را ادام���ه ده��م .وی اف���زود :زودت���ر از اینها
میتوانستمبهشهرتبرسم،اماهمیشهدوست
داشتم با کارهایم مشهور ش��وم .اکنون پس
ازایفای نقشهای سیاسی با سه تفکر مختلف
فردوست (معمای ش��اه) ،آق��ازاده (النتوری)
و یک مأمور اطالعات نفوذی (امکان مینا)
دوست دارم نقش ترامپ را هم بازی کنم.

...

با غباربارگاهت کیمیا آموختم
سید حسین سیدی

ای که از قبرت سراسر نور بیرون می زند
زائر از دیدار تو مسرور بیرون می زند
رد شدی یک بار و یک عمر است بعد از رفتن ات
عطر از شب های نیشابور بیرون می زند
از شلمچه تا خراسان عشق و مستی کاشتی
از مسیر حرکتت انگور بیرون می زند
با حضورت صور اسرافیل بر پا می شود
مرده هم از شوق تو از گور بیرون می زند
آب سقا خانه ات نهری است جوشان در بهشت
چون عسل از کندوی زنبور بیرون می زند
سازها هم عاشق ات هستند اگر وقت غروب
نغمه از نقاره و شیپور بیرون می زند
هر چه می خواهند نورت را بپوشانند باز
گنبد وگلدسته ات از دور بیرون می زند
ای بنازم آن امامی را که بعد از قرن ها
هرگنهکار از درش مغفور بیرون می زند
کام شیرین ،چشم شیرین ،قامتت شیرین ترین
با حضورت چشم های شور بیرون می زند
چونکه محشور است هر کس با امامش روز حشر
شیعه از قبر خودش مغرور بیرون می زند
عشق تو گاهی جنان گاهی جنون می آورد
کفر اگر از دامن منصور بیرون می زند
محمد رضا ترکی
آقا! جواب از تو ،سالم از غریبه ها
آه سپیده ،گریۀ شام از غریبه ها
در حضرت غریب غریبان غریب نیست    
این ازدحام های مدام از غریبه ها
تو خود غریبه ای و غریبی نمی کنند      
در محضر تو هیچ کدام از غریبه ها
چون توده های ابر ،پر از بارش و صفا
جاری ست موج ناب کالم از غریبه ها
ما الکنیم ،واژه ای اینجا اگر رساست         
باید طلب کنیم به وام از غریبه ها
هر گام این سفر پر عطر رسیدن است    
این را بپرس گام به گام از غریبه ها
من با غریبه های تو بیگانه نیستم
من هم پر است خاطره هام از غریبه ها
شایسته نیستم ولی این دل شکسته را    
گاهی به لطف خویش بنام از غریبه ها
با دست عشق کاش مرا سنگ می زدند      
َآوخ کجاست سنگ تمام از غریبه ها!
مرتضی امیری اسفندقه           
شوکران درد نوشیدم ،دوا آموختم
غوطه در افتادگی خوردم ،شنا آموختم

شهریان را خون اندیشه به جوش آورده است
آنچه من در سنگالخ روستا آموختم
سقف چوبی ،فرش خاکی ،چینه های کاهگل
بی تنش ،بی معرکه ،بی ادعا آموختم
زیر نور خسته ی فانوس در کنجی نمور
روشنی را فتح کردم ،روشنا آموختم
پشت دریاها چه شهری بود و پشت کوه ها؟
عافیت را وانهادم ،ماجرا آموختم
مثل من در من کسی ،از من ولی بسیار دور
گم شدم ،چیزی از این همسایه ها آموختم
تا ببینم این من مثل من مرموز را
شاعرانه هم بهانه ،هم بها آموختم
پشت در پشتم ترنم گوی و شاعر بوده اند
شعر گفتن را نه پشت میزها آموختم
در خراسان رشد کردم  -کعبه شعر و شعور
همت از پیران گرفتم ،از رضا آموختم
ای طال آجین ضریحت ،روزنه های امید
با غبار بارگاهت کیمیا آموختم
با تو بودم ،با تو ای گلدسته ی باغ شهود
هر کجا اندیشه کردم ،هر کجا آموختم
با تو بودم با تو ای قطب مدار دوستی
گر نهان آموختم یا برمال آموختم
یاد باد آن روزهای روزه ،آن شب های ذکر
آنچه در صحن مطهر جا به جا آموختم
بی تو گر افروختم شمعی ،هوس خاموش کرد
بی تو گر آموختم چیزی ،هوا آموختم
من شریعت را در این آیینه ایوان دیده ام
من طریقت را در این عصمت سرا آموختم
یاد باد آن روزهای باد و باران حرم
آن اجابت ها که در کنج دعا آموختم
در حرم بودم اگر ایمان مرا تطهیر کرد
در حرم بودم اگر حجب و حیا آموختم
نسخه می پیچد برایم این حریم محترم
من سالمت را در این دارالشفا آموختم
در حرم یا نه! بگو در کعبه ،در قدس شریف
در حرم یا نه! بگو در کبریا آموختم
در حرم بودم که فهمیدم نبوت ختم شد
در حرم آموختم ،ها! در حرا آموختم
معذرت می خواهم از «تو» گفتن ای موالی من
از شما آموختم من ،از شما آموختم
از شما  -من  -ای شما سرشار از امن و امان
از شما  -من  -ای شما مشکل گشا آموختم
از شما  -من  -ای شما شرح شریف ال اله
از شما  -من  -ای شما روح خدا آموختم
از شما  -دور ای امام مهربان افتاده ام
من خطا دور از شما  -ها  -من خطا آموختم
هم مگر لطف شمایم دست گیرد ای امام

هنر

در مراسم پایانی جایزه محتشم مطرح شد:

موزه محتشم نیاز هنرهای دینی

اکرم محمدی-چهارمین جایزه هنر و ادبیات محتشم با معرفی برترین
های این دوره  ،به کارخود پایان داد.به گزارش خراسان ،در این مراسم
ضرغامی مدیر کل ارشاد اسالمی استان تهران  ،گفت:جایزه محتشم
در این سال ها به اندازه کافی به رشد و بلوغ رسیده و امروز شاهدیم که
جایزه محتشم  ،به نهادی مستقل در میان اهالی فرهنگ و هنر تبدیل
شدهاست.ویگفت:جایزهمحتشمیکیازفعالیتهایمرتبطباگروهی
است که با استفاده از ابزارهای هنری  ،ذهنیت خود را  ،بیان کرده و به
مخاطبان ارائه کردند.مسعود زندهروح کرمانی دبیر بخش عکس این
جایزه گفت:عاشورا با زندگی مردم ما عجین شده و طی زمان ،رشد هم
داشته است وتاثیر مثبتی نیز بر هنر داشته تا جایی که به آثار خلق شده در
اینزمینه،هنردینیمیگویندکه نیازبهموزهدارنددرطولسالیان،این
حرکتباهنرعجینشدهوبهبطنهنرهاییمثل عکاسی،نقاشی،شعرو
داستان هم وارد شده است چراکه مبنای هنر دینی را شکل میدهد.
در ادامه نفرات برتر جایزه هنر و ادبیات محتشم در سه بخش شعرشامل
کالسیک و آزاد ،هنرهای تجسمی شامل نقاشی ،تصویرسازی و پوستر،
عکاسی،خط ،نقاشی خط و آثار حجمی و عکس معرفی و تقدیر شدند.
در این مراسم همچنین شاعران برگزیده این دوره از جمله سیده تکتم
حسینی ،رضا احسان پور و اسماعیل محمدپوراشعار خود را قرائت
کردند.

رامبد جوان :نگران نباشید؛
جناب خان به «خندوانه» برمی گردد

رامبد جوان ضمن اعالم زمان پخش «خندوانه» از شب یلدا نوشت:
نگران نباشید؛ جناب خان به «خندوانه» برمیگردد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ؛ با پایان رسیدن ماه صفر زمزمههای شروع سری جدید
برنامه «خندوانه» به گوش میرسید که رامبد جوان در تازهترین پست
خود در اینستاگرام با انتشار عکسی از جناب خان درباره شرایط حضور
عزیزان من!دلمون
او در فصل چهارم توضیحاتی دادو نوشت«:سالم
ِ
براتونتنگشده.تالشمیکنیم«خندوانه»روبرایشبیلداشروعکنیم
و مهمون خونه هاتون می شیم .همچنان در تالشیم با سعید ساالرزهی
دوست قدیمی ام که متأسفانه از چیزهایی دلخور و خشمگینه که مهم
نیست ما چقدر موافقیم یا نیستیم و چقدر بهش حق می دیم یا نمی
دیم ...مهم اینه که رفیق قدیمی مون دلخوره باید دلش رو مثل اینهمه
سال که دوست صمیمی بودیم به دست بیاریم ...نگران نباشین سعید
خیلی رفیق خوب و مهربونیه ....جناب خان هم به خندوانه برمی گرده.
جان
در اوج اینکه می خوایم جناب خان کنارمون باشه ولی اگه سعید ِ
ساالرزهیهمچنانبهدلخوریشادامهبدهوجنابخانکنارموننباشه.
این نوید رومی دم که محمد بحرانی کنارمون خواهد بود تا تهش.

...
سینما

پاسخ تند مهرجویی به چاووشی

چاووشی التماس هم کند
اجازه بازگشت نمی دهم

من و گرنه هر سزا را  -ناسزا آموختم
سید محمد خسرو نژاد              
سر زند هر بامداد از طرف بامت آفتاب
می کند هر روز از مشرق سالمت آفتاب
سر برون می آورد هر روز و پنهان می شود
تا دو نوبت از افق بر احترامت آفتاب
گر تو بگشایی نقاب از چهره ،ای شمس الشموس
کمتر است از ذره در پیش مقامت آفتاب
هر کجا خورشید می تابد نشان روی توست
می رساند بر همه عالم پیامت آفتاب
ای مه برج والیت ،ای رضا خورشید دین
ای که باشد کمترین عبد و غالمت آفتاب
گر کشد قهر تو روزی تیغ بر روی فلک
کی توان گردد سپر پیش حسامت آفتاب
گر دهی فرمان که سر از چاه مشرق برمیار
حاش هلل سر بپیچد از کالمت آفتاب
تا بماند جاودان این روشنایی می کند
توتیای دیده ،خاک زیر گامت آفتاب
روز محشر زان سبب سوزنده تر آید پدید
تا که بستاند زدشمن انتقامت آفتاب
نی عجب گر شعر «خسرو» روشنی بخشد به دل
روشنی افزون کند از فیض نامت آفتاب
علیرضا قنبری
هر چند که درشهر تو بازار زیاد است
باید برسم زود ...خریدار زیاد است
من دربه د ِرپنجره فوالدم و دیری است
بین من و آن پنجره ،دیوار زیاد است
آنقدرکریمی که بدهکار تو کم نیست
آنقدر کریمی که طلبکار زیاد است!
پاییز رسیدم به حرم ،با همه گفتم:
اینجا چقدر چادر گلدار زیاد است!
با بار گناه آمده ام مثل همیشه
با بار گناه آمدم؛ این "بار" زیاد است!

خورشیدی و ماهی و طلوعی و غروبی
پس در حرمت روزه شک دار زیاد است!
گندم به کبوتر بدهم؟ شعر بگویم؟
آخر چه کنم در حرمت؟! کار زیاد است!
نوروز به نوروز ...محرم به محرم...
سرمست زیاد است ،عزادار زیاد است
هرگوشه ایران حرم توست که با تو
همسایه دیوار به دیوار زیاد است
از دور سالمی و تو از دور جوابی
این فاصله ،انگار نه انگار زیاد است
مسیرت
یک شب که به رؤیای من افتاد
َ
دیدم چقَ در لذت دیدار زیاد است...
درخواب ...س ِرسفره اطعام ...توگفتی:
هرقدرکه می خواهی ...بردار! زیاد است
بتول شجاع
این بیت با ورودی بابالرضا یکی ست
آقا اجازه هست ازاینجا زیارتت؟
صل علی امام رضای رئوف من!
یک شعر عازم ست برای شهادتت
*
شعری که نذر کرده کمی خادمی کند،
با بیت هاش زائر نقاره ها شود
تک زنگهای ساعت دیواری حرم،
قراری ت َِن فواره ها شود
یا بی
ِ
*
هی واژه واژه واژه خود را گره زند
تا آیه آیه آیه تالوت کند تو را
تا صف به صف قیام کند با جماعتی،
از قدس تا غدیر ...روایت کند تو را
*
نقاره زن! هوای حرم کرده ام ،بزن
ناقوس های «آمدم ای شاه» را بزن
شاعر به بیت هشتم شعرت رسیده ای
دست ادب به سینه پر آه را بزن

در نقد و بررسی «موج نو» در پردیس سینمایی هویزه مشهد مطرح شد

فیلم های جیرانی و ده نمکی فیلمفارسی است

و الت و التبازی که فیلم مروجش بود ،فرهنگی
به مفهوم فرهنگ بالنده به وجود نیاورد .تفکری
هم که «قیصر» مطرح کرده است با دیدگاه حال
حاض ِر جامعه اصال همساز نیست .وی تصریح
کرد« :ستاره سینما »فیلم بعدی من است که به
فیلمفارسی و ریشههای آن میپردازد که گروهی
از مردم هنوز این فیلمها را دنبال میکنند .همین
فیلمهای شبکه ِجم و فیلمهای جیرانی و دهنمکی
خیلیهایشانفیلمفارسی یابازسازیفیلمفارسی
است.دراینفیلم  اینموضوعراکهچرااینفیلمها
هنوز موفق هستند بررسی میکنم.طالبینژاد
گفت :برای مستند«موج نو»فیلمنامه داشتم و در
بخش گفتوگوی فرهادی و مهرجویی ،فرهادی
دست به سینه جلوی مهرجویی میایستاد و مثل
یک شاگرد حرف میزد .به او گفتم این گونه رفتار
ِ
حالت تو شبیه حالت بندگی است .اما او
نکن ،این
میگفت طور دیگری نمیتوانم جلوی مهرجویی
صحبت کنم .اگرمهرجویی آنطور که باید حرفی
ن��زده است باید بگویم حالت ایشان همینطور
است و اساسا سخت حرف میزند .ولی اینجا اتفاقا
حرفهای مهمی زد که در فیلم نیاوردیم .میتوانم
با قاطعیت بگویم مهرجویی یکی از بیعقدهترین
فیلمسازهای سینمای ای��ران اس��ت .نزدیک به
سی سال است که ایشان را میشناسم و حقیقتا
آدم مهمی در سینمای ایران است.ایشان حداقل
شبی دویست صفحه کتاب میخواند و الکی کتاب
نمیخرد که با آن ُپز دهد.

محسن چاووشی به استفاده از آهنگ
«شرمساری» درساخت نماهنگی در
ارتباط با حادثه سمنان انتقاد کردو
گفت :کاش همچنان که برای ساخت
و پخش یک اثر هنری نیاز به دریافت
مجوز است ،این مصادیق در نحوه بهره
ب���رداری از ه��ر اث��ر هنری نیز لحاظ میشد.
به گ��زارش ایرنا ،حادثه اخیر برخورد دو قطار
مسافربری در ح��وال��ی سمنان و ج��ان باختن
تعدادی از هموطنانمان برخی را بر آن داشته
تا ب��دون اج��ازه از چاووشی از این آهنگ برای

تفاوت های «سینمادو» با «هفت»افخمی

سینما ،ب��دون حب و بغض و در عین ح��ال نگاه
خودش را دارد و خنثی نخواهد بود.خزاعی تاکید
کرد:ماموریتهربرنامهسینماییکهدرحالشکل
گرفتن است باید متفاوت باشد .یعنی اگر شباهتی
با هم داشته باشند سیاست گذاری در حوزه سینما
در تلویزیون مشکالتی خواهد داش��ت .برنامه
«هفت» با یک سابقه و پیشینه دیرینه دیگر کار خود
را میکند و برنامه «سینما دو» کامال با آن متفاوت
است .ما نگاهی کامال علمی به همه چیزداریم و
قرار نیست وارد حواشی زرد شویم .وی درخصوص
اینکهحواشیونارضایتیمخاطبانوسینماگران
از برنامه «هفت» در شکل گیری «سینما دو» برای
رقابت با «هفت» چقدرتاثیر داشت ،اظهار کرد :از
آنجا که گرفتارم فرصت نمیکنم «هفت» را تماشا
کنم .بیشتر «هفت» جیرانی را تماشا میکردم .
از فضای برنامه «هفت» با اجرای جیرانی خوشم
میآید و شیوه اداره ایشان بهتر بود .بعد از تصدی
محمود گبرلو چند قسمت از برنامه را دیدم ،از زمان
افخمی خیلی وقت نکردم برنامهها را به طور کامل
ببینم .صرف برنامه داشتن مهم نیست تالش ما
نیز این است که برنامهای روی آنتن ببریم که به
درد مردم و سینمای اجتماعی بخورد و تالش ما و
شبکه دو این است که این برنامه در عین جذابیت
بحثهای جدیدی را نیز در سینما باز و مطرح کند.
«سینما دو» قرار است از یازدهم آذر ماه بعد از خبر
ساعت  22:30از شبکه دو به روی آنتن رود.

«یوسا» دکترای افتخاری گرفت

صدای چاووشی درآمد
ساختن نماهنگی علیه دولت استفاده
کنند .محسن چاووشی خواننده آهنگ
«شرمساری» نیز در صفحه شخصی
خود به این رفتارها واکنش نشان داد
و نوشت« :در رابطه با ای��ن نماهنگ
پخش ش��ده و مسائل مشابه که ممکن
است در آینده نیز تکرار شودمسئلهای با عنوان
قانون کپی رایت وجود دارد که متاسفانه در کشور
ما رعایت آن ،چه از طرف شهروندان چه از طرف
سازما نهای دولتی و غیردولتی چندان محلی
از اعراب ندارد.

"ماریو بارگاس یوسا" برنده نوبل ادبیات
 ۲۰۱۰و از مشهورترین نویسندگان
آمریکای التین ،که دانشگاه "د ال
س��ال��ی" فیلیپین م���درک دک��ت��رای
اف��ت��خ��اری ب��ه وی ع��ط��ا ک���رد کتاب
خواندن را فرآیندی جادویی دانست که
به او اجازه میدهد چندین بار زندگی کند .
به نوشته "اینکوایرر" یوسا نویسنده کتابهایی
چون "سور بز" و "گفتوگو در کاتدرال" در اینباره
گفته اس��ت :احساسات و درک من از زندگی و
مردم ،این تصور را برایم به وجود آورده که زندگی

افتتاحیه فیلم«سالم بمبئی» لغو شد
مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «سالم بمبئی» لغو شد.به گزارش مهر،
پیش از این قرار بود مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «سالم بمبئی» به
کارگردانی قربان محمدپور و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی با بلیت
های  ۳۰۰هزار تومانی در برج میالد برگزار شود که عوامل این فیلم در
اطالعیه ای از لغو این برنامه خبر داده اند.
به گزارش ایرنادر این پیام آمده است :به دلیل صادر نشدن مجوزهای
الزم که از قبل هماهنگی آن انجام شده بود در شرایط کنونی و با
هماهنگی انجام شده با پخش کننده به این نتیجه رسیدیم که با
وجوداستقبال خوب مردم ،مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی «سالم
بمبئی» در برج میالد لغو و به حضور عوامل و بازیگران فیلم در اکران
های مردمی تبدیل شد.در ضمن کلیه کسانی که از طریق سایت سینما
تیکت بلیت تهیه کرده اند مبلغ آنها مجددا به حساب شان واریز خواهد
شدو مبلغ جذب شده از طریق اسپانسر(حامی مالی) به یکی از خیریه
ها واگذار می شود.

...

دورخیز برای سومین اسکار

محمد خزاعی مطرح کرد

با پخش برنامه «سینما دو» از هفته جاری رقیب
جدی «هفت» بهروز افخمی پا به میدان می گذارد؛
اگرچه محمد خزاعی تهیهکننده سینما که یک
دوره نیز دبیر جشنواره فیلم فجر بوده است و از
این هفته به عنوان مجری و کارشناس در برنامه
«سینما دو» حضور پیدا خواهد کرد ،معتقد است
رویکرد این دو برنامه با هم متفاوت است .وی در
گفت و گو با سینما پرس اظهار کرد:پس از رفتن
جیرانی از برنامه «هفت» ضرغامی پیشنهاد کرد
ادامه برنامه را بپذیرم اما این پیشنهاد را به دلیل
گرفتاریهایی نپذیرفتم .وقتی دوستان پیشنهاد
برنامه «سینما دو» را دادند اصرار این بود که در این
برنامه حضور داشته باشم .شرایطی فراهم شد
که احساس کردم شاید با حضورم در این برنامه
بتوانم کمکی به سینمای ایران کنم .حس کردم
این برنامه میتواند برنامهای محترم و تخصصی در
حوزه سینما باشد و بستری فراهم کند که افراد در
حوزه سینمای اجتماعی بیایند و حرفهایشان را
بزنند و مشکالتی که درسینمای اجتماعی داریم
مطرح و جریان شناسی کنیم .خزاعی اف��زود:
«سینما دو» در مقایسه بابرنامههای سینمایی که
تا به حال از تلویزیون پخش شدهاند کامال متفاوت
اس��ت« .سینما دو» اصال ق��رار نیست در فضایی
جنجالی روی آنتن رود وصرفا خبری و تخصصی
سینما هم نیست بلکه شیوه جدید و نویی است
که فیلمها را ازمنظر جامعه شناسی و با حضور
کارشناسان سینما ،روانشناسی و اجتماعی نقد
خواهد کرد و نگاهی جدی به سینمای اجتماعی
ای��ران خواهد داش��ت .ما نیز تمام تالشمان این
است برنامه محترمی را روی آنتن ببریم البته بعد از
چند قسمت اولیه ساختار برنامه عوض خواهد شد
و با توجه به بازخوردهایی که از مخاطب خواهیم
گرفت تغییراتی پیدا میکند .تالش این است این
برنامه جایی باشد برای دور هم جمع شدن اهالی

ماجرای حضور محسن چاووشی در
«سنتوری( »۲سنتوری مرد پاییزی)
همچنان و باگذشت م��اهه��ا ،یکی
از موضوعات حاشیهای موسیقی
اس���ت .ب��ه گ����زارش خ��ب��ر آن�لای��ن،
اختالفداریوشمهرجوییومحسن
چ��اووش��ی ه��م چنان ادام���ه دارد و
حرفهای چند روز اخیر محمدرضا
شریفینیا که این اختالف را نوعی تبلیغات برای بیشتر دیده شدن فیلم
«سنتوری» خوانده بود حاشیهساز شد.
در روزهای گذشته این خواننده بار دیگر این موضوع را تکذیب کرد و با
لحنیتندتر،قطعیتحضورنداشتنشدر«سنتوریمردپاییزی»رااعالم
کردوالبتهبالحنیتحقیرآمیزازشریفینیاومهرجوییخواست ُمردهخود
را بانام وی زنده نکنند.
توگوباسایت«موسیقیما»پاسخیگزندهتر
داریوشمهرجویینیزدرگف 
و تندتر به گفتوگوی چاووشی داد.این کارگردان مطرح سینمای ایران
در پاسخ به صحبتهای تند گذشته محسن چاووشی گفت« :من با
خواندن جمالت ایشان واقع ًا متأثر شدم .ایشان خیلی چیزها را یادشان
رفته و حاال که به دلیل حضور در «سنتوری» توانسته مجاز شود ،نمیداند
که هنوز نان «سنتوری» را میخورد .چاووشی التماس هم بکند ،اجازه
بازگشتش را نمیدهم ،با چند گروه دیگر وارد مذاکره شدهایم که در
صورت تأیید نهایی ،نام آنها منتشر خواهد شد».
داریوش مهرجویی درباره گزینه گروه «چارتار» برای حضور در «سنتوری
»2نیزگفت:فع ً
التامذاکراتنهاییاتفاقبیفتدنمیتوانمتأییدیاتکذیب
کنم .گزینههای زیادی مدنظر ما است که تنها درصورتیکه به تصویب
نهایی و انعقاد قرارداد ختم شوند ،نام آنها منتشر خواهد شد.

نمای دور

`پیک خبر

نشستنقدوبررسیمستند«موجنو» شامگاهشنبه
با حضور احمد طالبینژاد(کارگردان فیلم) در
پردیسسینماییسینماهویزهمشهدبرگزارولحن
گرم و بیآالیش کارگردان باعث شد،جلسهای که
بیش از دو ساعت به طول انجامید برای حاضران
خستهکننده و ماللآور نباشد و این گپ و گفت تا
لحظهخروجاوازسالنسینماادامهیابد.بهگزارش
«سینما سینما» ،احمد طالبینژاد کارگردان
ومنتقد پیشکسوت گفت «:قصد نداشتم همه
نکات و مسائل مرتبط با موج نوی سینمای ایران
را ،دراین فیلم بازگو کنم .درواقع میخواستم باب
آشنایی نسل جوان با چهرههایی باز شود که شاید
ی از آنها عبوس و نچسب به نظر
در ذهنشان خیل 
برسند .در حالی که اگر از نزدیک حرفهای آنها
را بشنوند ،درمییابند آ نه��ا چهره دیگری هم
دارند ».طالبینژاد تاکید کرد« :نمیخواهم دست
بهافشاگریبزنم ونمیخواستمبهشکلکلیشهای
صرفا چند مصاحبه از این و آن درباره فیلمسازها
بگیرم و اینها را کنار هم بگذارم میخواستم
آلبومی از آغ��ازگ��ران موج نوی سینما هم برای
آیندگان به جا بگذارم .میخواستم همه آغازگران
موج نو در یک مهمانی باشند ولی خب به دالیل
مختلفی که دلم نمیخواهد این جا بگویم ،نشد.
بخشی از این مشکالت به منش آدمها برمیگردد
که اگر بخواهم جزییاتش را با شما در میان بگذارم،
خیلی دردناک است .مثل اینکه فالن فیلمساز
به من میگوید چرا باید در کنار فالنی باشم؟»
طالبی نژاد افزود :دنبال این هستم اگر ابراهیم
گلستان قبول کند و شرایطش پیش بیاید ،درباره
فیلمسازهای مهاجرهم فیلمی بسازم .طالبینژاد
با بیان این که االن به این نتیجه رسیده است که
«قیصر» را هم نمیتوان به آن معنا موجنو حساب
کرد تاکید کرد :جذابیت و جریانی که «قیصر» به
وجود آورد ،غیرقابل کتمان است ولی آن جریان به
انحراف کشیده شد .فرهنگ انتقامجوییُ ،لمپنی
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فقط این زندگی محدود با دیگر انسانها
نیست ،بلکه زندگی دیگری هم هست
که توسط نویسندگان بزرگ خلق شده
اس��ت .ای��ن داستا ننویس پرویی در
هفتم اکتبر سال  ۲۰۱۰برنده جایز ه
نوبل ادبیات شد .حدود  ۲۰سال نام او
جزو کاندیداهای این جایزه بود .بارگاس یوسا
در سال  ۱۹۹۵جایزه "سروانتس" ،مهمترین
جایزه ادبی نویسندگان اسپانیولیزبان را از آن
خود کردو همچنین در سال  ۱۹۹۶برنده جایزه
صلح آلمان شد.

رسانههای آمریکا معتقدند «تام هنکس » ۶۱
ساله با درخشش در نقش «کاپیتان سالی» در
فیلم جدید «کلینت ایستوود» با عنوان «سالی»
دورخیزی جدی برای دریافت سومین جایزه
اسکار ک��رده است« .سالی» درب��اره زندگی
واقعی یک خلبان است که چند سال پیش
یک هواپیمای نیمه ساقطشده در حال پرواز
را با سالمت کامل در فرودگاهی دور از مقصد
اصلیاش در نقطهای از آمریکا بر زمین نشاند
بدون اینکه هیچ تلفات جانی دهد .
شوخی با برد پیت
«بیلی باب تورنتون» در مصاحبهای به شوخی
گفت دلش میخواهد با «برد پیت» یک تریلر
مشتی جنوبی با موضوع سرقت ک��ار کند.
«بیلی باب تورنتون» و« برد پیت » همسران
پیشین «آنجلینا جولی»هستند .تورنتون
میگوید :شاید همه غافلگیر بشوند اما دلم
میخواهد با« برد پیت» در یک فیلم همکاری
کنم .فکر میکنم کنارهم باحال به نظر بیاییم.
میتوانیمیکزوججنوبیباشیم.مانزدیکهم
بزرگ شدیم و رگ و ریشههایمان یکی است.
«سکوت» در واتیکان
فیلم «سکوت» مارتین اسکورسیزی سهشنبه
در واتیکان اقامتگاه رسمی پاپ روی پرده
میرود .با وجود حواشی و جنجالهای مربوط
بهاکران«آخرینوسوسهمسیح» اسکورسیزی،
چهارصد کشیش و مهمان وی���ژه ،یکی از
جنجالیترین درامهای مذهبی تاریخ سینما
را همراهی م��ی کنند« .س��ک��وت» روایتگر
ماجراهای دو کشیش در قرن هفدهم است
که برای انجام مأموریتی خطیر راهی ژاپن
میشوند اما به دلیل باورهای مذهبیشان
تحت تعقیب مقامات ق��رار میگیرند .فیلم
سکوت پیش تولید حاشیه برانگیزی داشت
ومنتقدان بر این باورند که نمایش جدیدترین
فیلم اسکورسیزی در واتیکان جنجال هایی را
به همراه خواهد داشت.
یک مالیات جمعکن دیوانه  
«تامهیدلستن»بازیگرانگلیسیفیلم«برج»در
دومین همکاری مشترک خود با« بن ویتلی »
فیلمساز انگلیسی ،در نقش شخصیت اصلی
کتاب مصور «ه��ارد بویلد» مقابل دوربین
م���یرود .ای��ن مجموعه سهجلدی حاصل
همکاری «ف��ران��ک میلر »نویسنده معروف
داستا نهای کمیک و «جف درو» تصویرگر
آمریکایی است« .هیدلستن» قرار است در
نقش شخصیت «نیکسون» ظاهر شود؛ یک
مالیات جمعکن بهظاهر دیوانه که در شهر
ویرا نشده لسآنجلس در آیند های نزدیک
زندگی میکند.
CMYK

