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تشکیل «اینتر  -ارکستر تهران»
به رهبری نادر مشایخی

«اینتر  -ارکستر تهران» به رهبری نادر مشایخی از بین نوازندگان سازهای کالسیک و ایرانی تشکیل شد.به گزارش فارس ،مشایخی گفت:
این ارکستر یک ایده اجرایی مبتنی بر عادتهای شنیداری متنوع است  .وی افزود :هدف «اینتر  -ارکستر تهران» تلفیق سازها نیست بلکه
همجواری فرهنگهای موسیقیایی مختلف و ارائه تفسیری معاصر از قطعات مربوط به دورهها و جغرافیای فرهنگی مختلف است.

...

چهرهها و خبرها
ماجراهای یکخانه قدیمی

حمیدگودرزیدرفیلم«نیوکاسل»بهکارگردانی
محسن قصابیان نقشآفرینی خواهد کرد.
ای��ن فیلم درب��اره اعضای یکخانه قدیمی با
ماجراهای خاص خ��ودش اس��ت .پیشتولید
این فیلم آغازشده است و بهزودی کلید خواهد
خورد.گودرزیدربارهاینفیلمونقششگفت:
«نیوکاسل» مضمونی اجتماعی بارگه هایی
از طنز دارد  .من در این فیلم نقش فرید را بازی
میکنمکهاتاقهایاینخانهقدیمیرابهاهالی
خانهاجارهدادهاست.
ترجمه تاریخ عشق
ترانه علیدوستی ترجمه جدیدی با عنوان
« تاریخ عشق» را روان��ه ب��ازار کتاب کرد .این
کتاب به قلم «نیکول ک��راوس» سال ۲۰۰۸
برنده جایزه ادب��ی «ویلیام س��اروی��ان» شد.
این رمان به رابطه نویسندهای ناموفق و آواره
جنگ جهانی دوم و دختر جوانی میپردازد
که سرپرستی م��ادر خ��ود را بر عهده دارد.
علیدوستی پیشازاین ترجمهای از مجموعه
داستان «رویای مادرم» نوشته «آلیس مو نرو»
را از سوی نشر مرکز منتشر کرده است.
روایت قصهای امیدبخش
امیر آقایی با فیلم«فصل نرگس» ساخته نگار
آذربایجانی میهمان جشنواره فجر خواهد
ش��د .ای��ن فیلم ب��ا نگاهی انسا ندوستانه،
قصهای امیدبخش را از جنوبیترین نقطه
تا شمالیترین منطقه پایتخت به شیو های
متفاوت به تصویر کشیده است  .آذربایجانی
«فصل نرگس» را پس از چهار سال دوری از
سینما کلید زد.  ریما رامین فر ،یکتا ناصر،
پژمان بازغی ،شایسته ایرانی ،محمدرضا
هدایتی و گوهر خیراندیش ،دیگر بازیگران
فیلم «فصل نرگس» هستند.
در حال مذاکره برای «ما ماهوت»
رزیتا غفاری بابیان اینکه تا به امروز پیشنهاد
وسوسهانگیزی نداشته اس��ت در خصوص
ساخت فاز دوم سریال عروسکی «ما ماهوت»
گفت :این مجموعه تلویزیونی با توجه به زمان
صرف شده و پشتوانه فکری  ،به یکفصل و بازه
زمانی خاص منحصر نمیشود و تصمیم بر این
است که در چند فاز مختلف به روی آنتن برود.
وی اف��زود :هماکنون برای آغاز پیشتولید و
تصمیمبهتغییراتاساسیمجموعهتلویزیونی
«ما ماهوت» در حال مذاکره با حامیان مالی
هستیم.

...
هنر

«مسی» کودکان ایرانی را به «اوکیدو» می برد
ترجمه و دوبله مجموعه «مسی در سرزمین اوکیدو» در مرکز اوج کودک و
نوجوان به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای
اوج،مجموعه«مسیدرسرزمیناوکیدو»پسازترجمهودوبلهدراینمرکز
برای پخش از شبکه نهال سیما آماده شده است.داستان این مجموعه در
مورد شخصیتی به نام «مسی» است که برای پیدا کردن پاسخ سوال های
کودکانه وارد سرزمینی خیالی به نام« اوکیدو» می شود و در هر قسمت به
کمک دوستانش در اوکیدو به پاسخ های علمی برای سوال ها دست می
یابد.اینپویانمایی52قسمت11دقیقهای وتولیدسال2015انگلستان
است«.مسیدرسرزمیناوکیدو»باتکنیکسهبعدیتولیدشدهاستودر
ژانرعلمیوماجراجوییومناسبگروهسنیکودکدستهبندیمیشود.

سهم موسیقی وهنر های تجسمی از بودجه کل کشور
صبح یکشنبه ۱۴ ،آذرماه حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور
با حضور در مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه  ۹۶کل کشور را به
مجلس تقدیم کرد.به گزارش ایسنا ،بر اساس این الیحه برای دو بخش
موسیقی و تجسمی درمجموع ،بودجه  ۷۵میلیارد و  ۵۰۰میلیون
تومانی پیشنهادشده است .در این الیحه ،برآورد بودجه وزارت ارشاد
 ۹۵۲میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان در نظر گرفتهشده که با احتساب
هزینههای مربوط به تملک داراییهای سرمایهای و مالی به مجموع
حدود یکهزارو  ۱۸۰میلیارد و  ۱۳۰میلیون تومان رسیده است .این
رقمدربودجهسالگذشته،بیشاز ۸۱۰میلیاردتومانمصوبشدهبود.
درالیحهبودجهتنظیمشدهتوسطدولتبرای«برنامهحمایتوصیانتاز
موسیقی ملی» بودج ه  ۴۳میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومانی وبرای «برنامه
حمایت و گسترش هنرهای تجسمی» نیز  ۳۱میلیارد و  ۷۰۰میلیون
تومان در نظر گرفتهشده است.

تقدیر یونسکو از ایران برای پاسداری هنر نقالی
همزمانبایازدهمیناجالسکمیتهحفاظتازمیراثفرهنگیناملموس
یونسکو به میزبانی آدیسآبابا پایتخت اتیوپی ،از ایران به خاطر پاسداری
«هنرنقالی»تقدیرشد.بهگزارشایرنا،ایناجالسجهانیازسوییونسکو
و کشورهای عضو درب��اره وضعیت کنونی عناصر ثبتشده در فهرست
نیازمند پاسداری فوری مورد ارزیابی قرار گرفت که ایران برای گزارش
دورهایپروند ه«نقالی»تنظیمشدهازسویبنیادفردوسیتقدیرشدهاست.
براساساعالمروابطعمومیبنیادفردوسی،هنر«نقالی»سال ٢٠١١در
فهرستنیازمندپاسداریفورییونسکوباهمکاریمیراثفرهنگی،بنیاد
فردوسی،مرکزهنرهاینمایشیوخانهتئاتربهثبتجهانیرسیدهاست.

بازیگر «معمای شاه» تهیه کننده یک فیلم تاریخی
محمدی-بازیگر سریال معمای شاه ،تهیه کننده یک فیلم تاریخی می
شود.حسین باقریان در گفت و گو با خراسان بااعالم این خبر گفت:به
زودی پیش تولید یک فیلم سینمایی تاریخی را که داستان آن در صد
سال گذشته اتفاق افتاده است ،آغاز خواهم کرد .فیلمنامه این اثر به
تصویب رسیده و در حال رایزنی برای انتخاب کارگردان و سایر عوامل
هستم.وی که نقش آیت ا ...هاشمی رفسنجانی در سریال «معمای شاه»
را بازی کرده است ،می گوید :به من اجازه صحبت کردن در مورد این
نقش داده نشده است.
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گزارشی ازنشست نقد کتاب «پنکۀ قدیمی» سروده آرش شفاعی

یادداشت

نقد و خاطره
«پنکۀ قدیمی»آرش شفاعی مجموعه شعری بود که
نشست نقد آن یکشنبه  ۱۴آذر  ۱۳۹۵درح��وزۀ
هنری مشهد با استقبال خوب شاعران وهم نسالن
شاعر و عالقه مندان به شعربرگزار شد .شروع جلسه با
سخنان آغازین گردانندگان و نیز آرش شفاعی همراه
بود و یاد خاطراتی از حضور وی در جلسات حوزۀ هنری
از سالهای پیش .جلسه طبق معمول با شعرخوانی
ابتدایی شاعر ادامه یافت و سپس تعدادی از حاضران
زبان به نقد اثر گشودند.
ابوطالب مظفری  ،شاعر و منتقد خ��وب مهاجراز
رباعی های کتاب شروع کرد و گفت:رباعی از قدیم
چند ویژگی داشته اس��ت .در سنت شعری ما رسم
بوده است که رباعی بیشتر برای سخنان فلسفی و
حکمی و عرفانی بوده است .اما رباعیهای این کتاب
بیشتر رنگ تغزلی دارد.از طرفی رباعی زبانی فخیمتر
میطلبد همراه با لحن حماسی ،هرچند موضوع آنها
حماسی نیست.
با این وصف شاعر این کتاب آگاهانه از این مقتضیات
عدول کرده است .لحن آن عاطفی است و عواطفی
شخصی و خصوصی را بیان میکند.
با این وصف و با سلیقۀ خویش ،من رباعیهای این
ق نمیبینم .هرچند رباعیها حالت
کتاب را خیلی موف 
وقوعیدارد.یعنیمناسباتوروابطعاشقانهرابازبانی
ساده و صمیمی ثبت میکند .نوعی حالت وقوعی
امروزی در این کتاب حس میشود .به طوری که هر
شعرحالتوقوعخودرانشانمیدهد.امادرغزلها،به
نظرم شاعر خیلی خوب عمل کرده است و من بسیاری
از غزلها را از غزلهای خوب روزگار مان دیدم.تنها
ایرادی که هست این است که شاعر مضامین دم دست
را انتخاب میکند و به سمت سادگی و سهلانگاری در
زبان رفته است.خالصه این که کتاب یکدست بود ،هم
از نظر تم و هم از نظر درونمایه.

سیدحمیدرضا حسینی

مدیر موسیقی و سرود استان های رسانه ملی

محمدکاظم کاظمی  ،هموطن دیگر مظفری نیز از
رباعی ها شروع کرد و گفت :من نیز میان رباعیها و
غزلهای این کتاب یک اختالف سطح یافتم .به نظرم
غزلها قویتر است و رباعیها گاه افت و خیز دارد .من
در کل این روش آرش شفاعی در عاشقانه سرایی را
میپسندم که او به جای بیان یک عشق و معشوق کلی،
به جزئیات میپردازد و جنبههای مختلف از ارتباط
آدمها را در شعر بازگو میکند ،مثل پرداختن به یک
قرار مالقات ساده و بیان شاعرانۀ آن.
از نظر کتابآرایی ،انتخاب اسم و طرح جلد ،به نظرم
خوب است و اسم بسیار زیبا و جذابی دارد که با طرح
جلد آن هم پیوند یافته است.
عباس ساعی ،نقبی زد به گذشته شعر مشهد و با اشاره
به اینکه آرش شفاعی از پروردگان دوران طالیی شعر
مشهد است ،افزود :گذشته ازبرخی نکات ویرایشی
که گاهی اتفاقاتی از نظر نگارش و خطاهای تایپی
در متن رخ داده اس��ت  ،من هم در یک جمعبندی
کلی ،غزلها را موفقتر میبینم .یکی از چیزهایی که
غزلها را زیباتر کرده است بهره گرفتن از اصطالحات
محاوره ای است.
نکتۀ دیگر این است که شاعر در توصیف معشوق از
اغراق استفاده میکند و در اینها به مقایسه میپردازد.
این در رباعیها و غزلهای این کتاب کارکرد فراوانی
دارد.
تصویر در این کتاب به معنی تصویرگری کمتر مشاهده
میشود.تصویرهامعمو ًالدرخدمتالقایعاطفۀشاعر
هستند و زیبایند .من به جز یک مورد ،موردی ندیدم که
تصویر،اذیتمکند.دربسیاریازمواردتصویرهایشاعر
بکر و بدیع بود.
اما درب��ارۀ این وقو عگویی باید گفت که معشوق در
شعر آرش شفاعی ،بیشتر به تعبیر آقای بهاءالدین
خرمشاهی« ،معشوق ادب��ی» است .یعنی معشوقی

مرد بی آز و نیاز

که بیشتر در دیوان شاعران دیگر دیده شده و از صافی
ذهن شاعر عبور ک��رده اس��ت .از این که بگذریم ،به
معشوق وقوعی میرسیم.
قاسم رفیعا ،خوب شعر خواندن شفاعی را برجسته
دید وبا اشاره به متن گفت :به نظرم رباعی یا باید اتفاق
زبانی خاصی داشته باشد که آدم را قانع کند ،یا مث ً
ال
یک طنز .چیزی که در خیلی از این رباعیها وجود
ندارد ،شگفتآفرینی است .خیلی از اینها به نظرم
معمولی است.
در غزلها حس میکنم که شفاعی سعی کرده است
که شعر سهل و ممتنع بگوید .اما به نظرم بعضی از اینها
سهل هست ،ولی ممتنع نیست.
م��ن غ��زل ه��ای مجموعه را چ��ه��ار دس��ت��ه میکنم.
غزلهایی که ارزش چند بار خواندن دارد و اتفاقهای
زبانی و مفهومی در آنهاست  ،غزلهای متوسط ،غزل
هایی که با اما و اگر قابل پذیرش هستندو باالخره دسته
چهارم شعرهایی است که آمده است که صفحات کتاب
را پر کند .در مجموع باید گفت که زبان آقای شفاعی،
در واقع متعلق به شعر نو است.
هادیمنوری،آرششفاعیراپلیبینزبانقدیموزبان
جدید معرفی کرد که محتوای شعرش امروزی است و
اف���زود :آرش شفاعی گاهی به نکات منفی اش��اره
میکند و از آن یک چیز مثبت بیرون میآورد.در مورد
عاشقانهها ،نکتهای که میخواهم اش��اره کنم ،یک

عاشقانۀ مردانه و غیرتمند است و از آن عاشقانههای
سوسولی نیست.اما در مورد رباعیها ،این قالب یکی
از پرنوسا نترین قالبهای ادب��ی ماست که در این
سالها مرتب در فراز و فرود بوده است .جالب این که
سردمدارانرباعیهمهمیشهآدمهایخاصیبودهاند.
یعنی بیشتر شاعران غزلهایشان از رباعیهایشان
بیشتر ب��وده اس��ت .پس طبیعی اس��ت که غزلهای
شفاعی قو یتر باشد .اما یک نکتۀ دیگر هم هست.
خیلی از رباعیسرایان بر این نیستند که باید همه
ضربه را برای مصراع چهارم نگه داشت ،بلکه باید آن
را در مصراعهای مختلف توزیع کرد و رباعیهای آرش
شفاعی هم غالب ًا از این جنس است .و سخنان پایانی با
آرش شفاعی بود و تشکر از منتقدان و این توضیح که
یک مقدار از نگاهی که دوستان داشتند مبتنی بر این
بود که روند کاری مرا در این دوره ندیده بودند .من در
شعرم پرهیز میکنم که به تثبیت برسم .یعنی وقتی
در مسیری بودهام و حس کردهام که دیگران مرا با آن
میشناسند ،از آن مسیر برگشتهام و به همین دلیل از
فضای زبان خراسانی دهههای پیش فاصله گرفتهام.
در مورد رباعیها ،من قبول دارم که اینها فراز و فرود
دارد ،ولی قضیه این است که اینها گزیدهای از کل
دورۀ شاعریام است .شاید به همین دلیل یکدست
نیستند.من معتقدم که باید به ریسک کردن در کار
هنری بها داد و البته این قدری هم هزینه دارد.

کیانوش عیاری :تمام مسائل مربوط به «خانه پدری»
یک سوءتفاهم است

جایگزین چاووشی در «سنتوری»2
انتخاب شد

کیانوش عیاری گفت :معتقدم تمام مسائل مرتبط با
فیلم «خانه پدری» یک سوءتفاهم است.کارگردان
فیلم «خانه پدری» که این روزها در تهران مشغول
ساخت فیلم جدید خود «کاناپه» است ،در گفتوگو
ب��ا ایسنا درب���اره ای �نک��ه پ��س از م��ط��رحش��دن نام
فیلمش در مجلس و بالتکلیفی آن خبر جدیدی از
وضعیت اکران «خانه پدری» دارد  ،بیان کرد :پس
از صحبتهای الیاس حضرتی در مجلس ،صحبت
جدیدی نشنیدهام .البته از مسئوالن انتظار پیگیری
و همراهی داشتم .
عیاری در پاسخ به اینکه آیا در ماههای باقیمانده
از دولت یازدهم به اکران عمومی فیلم «خانه پدری»
امید دارد ،گفت :ام��ی��دوارم اتفاقی بیفتد ،چون
معتقدم تمام مسائل مرتبط با فیلم «خانه پدری» یک
سوءتفاهم است؛ سوءتفاهمی که مثل یک سنگ در
چاهی انداختهشده و حاال صد نفر عاقل باید جمع
شوند تا آن را بیرون آورند.
وی با اشاره به اینکه فیلمش باوجود داشتن پروانه
نمایش و به دلیل مصلحت ،توقیفشده است افزود:
امیدواری من این است به مسئله فیلمهای توقیفی
رسیدگی کنند و به آنها اجاز ه نمایش دهند .عیاری

خواننده جوان موسیقی پاپ ایران از حضور در فیلم
«سنتوری  »٢به عنوان آهنگساز ،خواننده و بازیگر
خبر داد .به گزارش جام جم آنالین به نقل از موسیقی
ایرانیان ،همان زم��ان که خبر رسید «سنتوری »٢
قرار است ساخته شود ،همه فورا حواشی نخستین
«سنتوری» مهرجویی را تداعی کردند ،برای همین
هم وقتی چاووشی اعالم کرد در «سنتوری »٢نخواهد
خواند داریوش مهرجویی برآشفت .مهرجویی قرار
بود «سنتوری  »٢را کلید بزند ،منتها خبر رسید رادان
نمیآیدومهمترازهمهچاووشیهمدیگرقصدخواندن
برای او را ندارد .رقمی که اعالم شده بود ،بسیار باال
بود  .مهرجویی با تندی از قدرنشناسی چاووشی یاد
کرد .در هرحال او مسبب فعالیت قانونی چاووشی
شده ب��ود .بهرام رادان هم نیامد تا درنهایت حامد
بهداد اعالم کند که در این پروژه او با مهرجویی همراه
خواهد بود .حال شنیده ها حاکی از آن است «فریمن»
خواننده جوان موسیقی ایران در فیلم «سنتوری »٢
حضور دارد ،وی در جدیدترین مصاحبه تصویری
خ��ود با سایت «ت��ی وی پ�لاس» از دع��وت «داری��وش
مهرجویی» برای فیلم «سنتوری  »٢و حضورش به
عنوان آهنگساز ،خواننده و بازیگر سخن گفته است .

درباره اینکه چقدر از اتفاقات فیلم «خانه پدری»
برساخت «کاناپه» که به مراحل پایانی فیلمبرداری
رسیده ،تأثیرگذار بوده است بیان کرد :فکر میکنم
توانستهام از قیدوبندها و ابرهای سیاه ناامیدکننده
فیلم «خانه پدری» فاصله بگیرم و از شر فضایی که
برای آن فیلم ایجاد شد ،کمی دور شوم اما فقط فکر
میکنم توانستهام این کار را انجام دهم .فیلم «خانه
پ��دری» با ب��ازی مهدی هاشمی ،ناصر هاشمی و
شهاب حسینی دو سال قبل فقط یک روز روی پرده
تعداد محدودی سینما رفت ولی ظرف چند روز
اکران آن متوقف شد.

وی پیشنهاد دستمزد باالی «محسن چاووشی» را
به مهرجویی خالی از انصاف دانسته و بر نقش این
کارگردان مطرح سینمای ایران برای مطرح شدن
نام چاووشی تاکید کرده است.آلبوم رسمی «فریمن»
تا پایان آذرماه سال جاری از سوی شرکت «ندای هنر
ایرانیان» منتشر خواهد شد ،این آلبوم یازده قطعه
دارد و به گفته این هنرمند در فضایی متفاوت نسبت
به کارهای گذشتهاش ساخته شده است.فریمن در
این آلبوم هم مانند آثار گذشتهاش ،خودش تمامی
ملود یها را ساخته و انتظار م �یرود که با توجه به
تجارب گذشته او ،فضای تمامی کارها شرقی نباشد.

زنده یاد استاد محمد
ابراهیم شریف زاده
یکی ازسلسله بزرگان
موسیقیخراسان بود
که در سال های اخیر
– یکی پس از دیگری
– از ای��ن دی���ار فانی
کوچ کردند و به دیدار
معبود شتافتند .
اس��������ات��������ی��������دی
نظیر  :غال محسین
سمندری ،نورمحمد درپور ،غالمعلی پورعطایی و ذوالفقار
عسکریان.
آگاهان  ،نیک می دانند که موسیقی خراسان مبتنی بر
کالم ( شعر ) است و اشعار آن غالب ًا نیایشی وعرفانی است.
موسیقی شرق به وی��ژه خراسان را موسیقی پند و اندرز
می دانند و آن را به حکمت و طاعت می شناسند .دوتار،
ساز صمیمی خنیاگران است که با اشعاری ژرف و بلند
همنوایی می کند و با شنونده از توحید  ،نبوت و سیره امامان
معصوم( ع) می گوید .
در این وادی متعلقات دنیوی و تجمالت زندگی جایی
ندارد و هرچه هست عشق به خداست  ،محبت اهل بیت ،
انساندوستی و مهرورزی در نهاد این جامعه ریشه دارد و
به مانند نگارنده هر مشتاق دیگری که از دور و نزدیک به
مهمانی این مردمان پاک و بی ادعا مفتخر شود بی گمان
تصدیقمیکندکهصفاوسادگی،کیمیایسعادتوکاالی
ارزشمند زندگی آنهاست.
استاد شریف زاده را نخستین بار حدود بیست سال پیش
در جشنواره تولیدات صداوسیمای مراکز استان ها دیدم
و باصدای خوش او خاطره ساختم .تصنیف سرو خرامان را
به زیبایی می خواند  .همنوا با او پنجه های سحر آمیز استاد
سمندری با پرده های ساز دوتار راز و نیاز می کرد .
محمد ابراهیم  ،محاسنی سپید برچهره داشت و دستاری
بر سر می گذاشت که از برف قله های بلند روشن تر بود .به
همان میزان که با صدا مانوس بود از تصویر و دوربین پرهیز
داشت .درچند نوبت که استاد را در استودیو و منزل ایشان
زیارت کردیم ،هرگزکسی از او گالیه و شکایتی نشنید .
با چنان آرامشی سخن می گفت که انگار هیچ آز و نیازی
ن��دارد .خود شیعه بود و درمنطقه اهل سنت با محبت و
مودت زندگی کرد .شریف زاده رفت اما نام شریفش  ،یاد
گرامی اش و آواز گرمش تا همیشه در این سرزمین زنده
خواهد ماند .
خ��راس��ان  ،ه��م��اره مهد هنر و فرهنگ ب���وده و هست .
خوشبختانهاکنوننیزچهرههایارزشمندواساتیدمجربی
در آن سامان حضور دارند که باید قدر آنها را بیشتر بدانیم و
به این حافظان میراث شنیداری بیش از پیش توجه کنیم.
اساتیدی همچون مرادعلی ساالر احمدی  ،کریم کریمی،
غالمحسین غفاری  ،عبداهلل امینی ،عبدالرئوف برنا  ،عزیز
احمدی ،جمشید پور عطایی در جنوب خراسان و استاد
محمد یگانه  ،سهراب محمدی  ،عیسی قلی پور  ،برادران
باغچقی و برادران ولی نژاد از« بخشی » های شمال خراسان
چند نام آشنا از جمع بزرگ هنرمندان موسیقی محلی ،
مقامی و آیینی خراسان هستند.
خوشبختانه صداوسیمای مراکز استان ها بیشترین تعامل
را با اصحاب فرهنگ و هنر آیینی دارند و بهترین آثار این
اساتید را به شکل بدیع و تاثیرگذار به مخاطبان گوهرشناس
هدیه می دهند .

پیک خبر

ماجرای قهر طوالنی
علی حاتمی و
جمشید مشایخی

جمشید مشایخی که در فیلمهای «سوته دالن »،
«کمالالملک » و درسریال های «سلطان صاحبقران»
و «ه��زاردس��ت��ان» زن��دهی��اد علی حاتمی ایفای نقش
ک��رده اس��ت گفت :رابطه دوستانه من و حاتمی به
اوای��ل ده��ه  40بازمیگردد .س��ال  42نمایشنامه
مینوشت و آث��ارش را به اداره هنرهای دراماتیک
میآورد تا افراد عالقهمند آنها را اجرا کنند .به گزارش
میزان ،مشایخی تصریح ک��رد :مدتی بعد زندهیاد
مهرداد فخیمی (فیلمبردار)مرا به همراه تعداد دیگری
از دوستان دعوت کرد و از فیلمی سخن به میان آورد
که قصد ساخت آن را داشت .قرار بود در آن فیلم نقش
مهمیایفاکنماما چونباتهیهکنندهبهتوافقنرسیدیم
ساخته نشد .زندهیاد علی حاتمی به دلیل اینکه فکر
کرد نمیخواهم سر این کار حاضر شوم با من قهر کرد.
حاتمی تا سال  52با من قهر بود تا اینکه  6داستان از
موالنا را نوشت و آنها را برایم فرستاد  .با او همراه شدم

و  6نقش متفاوت را بازی کردم و سال  53در سریال
«سلطان صاحبقران»با یکدیگر همکاری داشتیم.
مشایخی افزود :در سال  56فیلم«سوته دالن» و سال
 62نیز در«کمالالملک» و سریال «هزاردستان»وی
ایفای نقش ک��ردم .به گ��زارش باشگاه خبرنگاران،
مشایخی از بیتوجهی به علی حاتمی در زمان حیاتش
گالیه و اظهار کرد :حاتمی تا وقتی زنده بود و در سینما،
تئاتروتلویزیونکارمیکردهیچوقتموردتأییدوتشویق
واقع نشد و خیلی جاها او را نادیده میگرفتند .ولی
امروز که دیگر میان مانیست از فیلمها و سریال هایش
میگویند،حرفهادربارهاشمینویسند،مجسمهاش
را میسازند و  ...اما چه فایده؟! حاال او کجاست این
مجسمه را ببیند و تمجیدها را بشنود.ایکاش وقتی
زنده بود بهجای همه کارهایی که در نبودش انجام
میشود تنها یک جمله دربارهاش میگفتند و قدرش را
میدانستند  .این اتفاق اصال خوشایند نیست.

علیرضا رئیسیان با «دوران عاشقی»
میهمان"سینما دو"

بررسی خراسانیهها
در قصایدخاقانی

منع قانونی انتشارتک آهنگها
در فضای مجازی بدون دریافت مجوز

دومین قسمت از برنامه "سینما دو" ساعت۲۳:۳۰
پنجشنبه  ۱۸آذر ماه با نگاهی به آث��ار سینمایی
علیرضا رئیسیان ،از شبکه دو سیما پخش خواهد
شد.به گ��زارش «نسیم آنالین» ،در این برنامه با
حضور علیرضا رئیسیان ،فیلمساز؛ جواد طوسی،
منتقد سینمایی و محمد خ��زاع��ی ،مجری-
کارشناس برنامه در کنار محمدرضا عارف ،جامعه
شناس و مریم اسمی خانی درب��اره اثر اجتماعی
«دوران عاشقی» به بحث و تبادل نظر می پردازند.
همچنیناصغرهمت؛بازیگرسینما،تئاتروتلویزیون
و ستار اورکی؛ آهنگساز نیز در بخش قاب مالقات،
مهمان این برنامه خواهند بود« .سینما دو» هر هفته
میزبان یک کارگردان مطرح سینمای ایران ،یک
کارگردان جوان به همراه یک کارشناس و صاحب
نظر غالبا جامعه شناس است که درباره یکی از آثار
اجتماعی کارگردان مدعو در حضور عالقمندان
و دانشجویان سینما و تئاتر کشور به بحث و تبادل
نظر می پردازند.

چهلودومین نشست از مجموعه درسگفتارهایی
درباره خاقانی چهارشنبه  ۱۷آذر ساعت ۱۶:۳۰
به «خراسانیهها در قصایدخاقانی» اختصاص دارد
دری ،عضو هیات علمی
که با سخنرانی دکتر نجمه ّ
دانشگاه تربیت مدرس ،در این مرکز فرهنگی واقع
در خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید احمد
قصیر(بخارست)،نبشکوچهسومبرگزارمیشود.
بهگزارشایسنا،درخبربرگزاریایننشستعنوان
شده است« :روح همیشه مسافر خاقانی هرگز در
تنگنای زادگاهش ،شروان ،نمیگنجید .او همواره
در آرزوی رفتن به سرزمینهای دیگر و دی��دن و
رسیدن به افقهای بازتر بود .مدتی به عراق رفت
و مدتی در بغداد زیست و مدتی در موصل و آسیای
صغیر و  . ...نزدیک به  ۲۰سال پایانی عمرش را نیز
در تبریز روزگار گذراند .اما بیش از هر کجا مشتاق
زیارت کعبه بود و پس از آن رفتن به خراسان .دیدار
خراسان در قصایدش بسیار بازتاب یافته است اما
خاقانی هرگز نتوانست خراسان را ببیند» .

دفتر موسیقی وزارت ارش��اد با صدور اطالعیهای
انتشار هر گونه قطعات موسیقی در فضای مجازی
را منوط به دریافت مجوزهای الزم تابع مقررات نشر
در فضای حقیقی دانست.به گزارش فارس ،تمامی
قطعات موسیقی که ق��رار است در فضای مجازی
منتشر شود از این پس باید مجوزهای قانونی دفتر
موسیقی وزارت ارشاد را دریافت کند.در اطالعیه
دفتر موسیقی وزارت ارشاد آمده است« :با عنایت
به انتشار غیر قانونی قطعات موسیقایی در فضای
مجازی ،به آگاهی عموم فعاالن ح��وزه موسیقی
کشور (آهنگسازان ،خوانندگان و  )...میرساند
انتشارهرگونهاثرموسیقایی:تکآهنگ(تکتراک)
و قطعات با کالم و بیکالم در فضای مجازی تابع
مقررات نشر در فضای حقیقی بوده و نیازمند طی
مراحلالزمواخذمجوزاست.دفترموسیقی،آمادگی
داردتادراسرعوقتنسبتبهبررسیایندستهازآثار
و صدور مجوز الزم برای نشر قانونی آنها ،همکاری و
اقدامالزمراانجامدهد».
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