ادب و هنر

سه شنبه  25اسفندماه  5.1394جمادی الثانی .1437شماره 19217

ساالر عقیلی با همراهی گروه دستان ،کنسرت آلبوم موسیقی «میخانه خاموش» را  17اردیبهشت  95در آمریکا روی صحنه میبرد.به گزارش فارس بخش نخست این آلبوم
آثار بیکالم حسین بهروزینیا با اجرای گروه دستان است و دربخش دوم  6قطعه از ساالر عقیلی با آهنگسازی سعید فرجپوری ارائه شده است.اشعار این آلبوم از آثار شاعرانی
مانند اخوان ثالث ،موالنا و سایه انتخاب و در دستگاه موسیقی ماهور و مایه اصفهان ساخته شده است.

پیک خبر
تقدیر سازمان ملل ازهنرمند ایرانی

اعتراضخانوادهحاجیحسنیبه«خانمسادات»

ب��رادر شهید حاجی حسنی با بیان این که فیلم «خانم
سادات» با شخصیت و زندگی برادرش در تناقض است،
گفت :به فیلمنامه «خانم سادات »اعتراض داریم و به هیچ
وج��ه اج��ازه پخش آن را نمیدهیم .به گ��زارش  ف��ارس؛
«خانم س��ادات» عنوان فیلمی سینمایی به کارگردانی
مریم ابراهیم وند و بازی امین زندگانی ،آفرین عبیسی،
شهره لرستانی و بهمن زرین پور است که ق��رار است به
بیان زندگی شهید محسن حاجی حسنی کارگر بپردازد.
مصطفی حاجی حسنی کارگر گفت :در این فیلم محسن
عاشق دختر همسایهاست درحالی که این موضوع به
هیچوجه صحت ندارد  .در فیلم برای محسن نامزد درنظر
گرفته شده درحالی که محسن اص ً
ال نامزد نداشت و حتی
مادرم خواستگاری هم برای برادرم نرفت ه بود .برادر شهید
حاجی حسنی در باره عنوان «خانم سادات» گفت :عنوان
فیلم مربوط به مادرم است که در این فیلم سید معرفی شده
درحالی که مادرم سادات نیست .همچنین ما سه برادر
هستیم و خواهر نداریم اما در فیلم ب��رادران حذف و یک
خواهر برای محسن درنظر گرفتهاند .به جز نام محسن
حاجی حسنی ،شال محسن و قرآن خواندن هیچیک از
موضوعات این فیلم با زندگی برادرم منطبق نیست.

و ...مهم ترین اخبار سینمایی رسانه ها و خبر گزاری هاست

چاشنیسیاستمیسازد.هنوزفیلم«محمدرسولا(...ص)»بر

در آمده اند ،ورود فیلم های سینمایی به شبکه نمایش خانگی

با آنکهدرروزهایپایانیسالقرارداریموبهنظرچنینمیرسد

اما در همین روزها از گوشه و کنار خبرهایی به گوش می رسد

های سینمایی از شبکه های مختلف تلویزیون ،صدور پروانه

انگیز است .در حالی که دوستداران سینمای حاتمی کیا برای

کهموضوعاتیچوناکراننوروزیسینماهایکشور،پخشفیلم

روایت ناگفته های جنگ درپشت دوربین سینمای مستند

اکرم محمدی  -محمود صالحی ،رئیس سازمان فرهنگی
هنری شهرداری تهران روز گذشته در نشست پایانی سال با
خبرنگاران،گفت:امسالبافیلمسینمایی«گیتا»درجشنواره
حضورداشتیماماازسالآینده،دراینزمینهپررنگتر ظاهر
خواهیم شد و ساخت دو فیلم بلند سینمایی در دستور کار
ماست و عالوه برآن در تولید چهار فیلم 25درصد مشارکت
و همچنین حمایت از تولید 10فیلم سینمایی را تا سقف
10درصد،دربرنامههایخودداریم.

a.sabrian@khorasannews.com

نمایش برخی فیلم ها که در جشنواره فجر امسال به نمایش

نمایش عمومی«بادیگارد» فیلم جدیدش در ایام نوروز لحظه

ابراهیم حاتمی کیا

و به رسانه ها درز پیدا می کند که تا حد زیادی جالب و تعجب بر

حاتمی کیا در جدیدترین فعالیت سینمایی اش که در دست تولید دارد،
قرار است مستندی در خصوص ابعاد ناگفته هشت سال دفاع مقدس
بسازد.به گ��زارش س��وره سینما ،در حالی که از چند روز دیگر اکران
سراسری فیلم «بادیگارد» جدیدترین اثر ابراهیم حاتمیکیا آغاز خواهد
شد ،وی خیلی بیسر و صدا و در سکوت خبری در حال ساخت مستندی
درباره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.
مستندی که گویا در آن سراغ چهرههای مهم سیاسی و تصمیم گیرنده
توگو
دورانجنگازجملهآیتا...هاشمیرفسنجانیرفتهوباآنهابهگف 
پرداخته است .حاتمیکیا از معدود چهرههای سینمایی است که با وجود
این که جهتگیریهای سیاسی دارد اما هیچ گاه به گونهای حرف به میان
نیاورده که سمت و سوی سیاسیاش به شکل دقیقی مشخص شود .اما
همیشه یک نکته در تمام صحبتهای او مشترک است «،دغدغه جنگ و
هشتسالدفاعمقدس»مقطعیازتاریخمعاصرکهدربسترآنحاتمیکیا
برای نخستین بار دوربین به دست گرفت و به فیلمبرداری و مستندسازی
پرداخت ،مدتی با شهید آوینی همکاری کرد و پس از ساخت چند فیلم
کوتاه در میانه دهه شصت کارش در سینمای داستانی را با محوریت
موضوعات جنگ و آدمه��ای درگیر آن آغاز کرد.نکته جالب توجه این
مستند که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده این است که حاتمیکیا این
مستند را به سفارش سازمان یا نهاد خاصی جلوی دوربین نبرده و تهیه
کننده آن خودش است.
اینکه حاتمیکیا قصد دارد مستند خود را از چه طریق به معرض قضاوت عمومی
بگذارد نکتهای است که باید برای دانستن آن کمی بیشتر صبر کرد .البته با توجه به
روحیه حاتمیکیا باید منتظر اتفاقات پرحاشیهای بود؛ هم در زمینه افرادی که جلوی
دوربین حاتمیکیا قرار میگیرند و هم درباره موضوعاتی که
این کارگردان در مستند خود به آن خواهد پرداخت.این
مستنددومینمحصولچندماهاخیرخانوادهحاتمیکیا
با محوریت هشت سال دف��اع مقدس اس��ت .پیش از
این نیزپسرش یوسف حاتمیکیا و مهدی برجیان به
تهیهکنندگیابراهیمحاتمیکیامستندیبهنام«چشم
جنگ» ساختند و آن را برای شرکت در نهمین جشنواره
سینما حقیقت ارائه کردند که در این جشنواره به
نمایشدرآمد.مستندیکهمراحلساخت
آن دو سال به طول انجامید و درباره
سعید ص��ادق��ی ع��ک��اس جنگ
تحمیلی بود که پس از گذشت
 ۲۵س��ال تصمیم میگیرد
دن��ب��ال آدمه�����ای درون
سهایش بگردد.
عک 

فیلمی اجتماعی با فضایی متفاوت

مشارکت  25درصدی در تولید  4فیلم

باغهای معلق مجیدی ،روزبهخصوصاسعدیان و مستندجنگیحاتمیکیاباحضورهاشمی

همایون اسعدیان

داردجدیدترینفیلمشراباموضوعیمتفاوتاز«طالومس»و

شماری می کنند ،وی در سکوت خبری مستندی جنگی با

«بوسیدن روی ماه» در سکوت خبری کلید زده و قرار است آن را

پردهسینماستکهخبرمیرسدمجیدمجیدیدرهندوستان

به هر حال خبرهایی از این دست است که سینما را حاشیه ساز

اسعدیان هم که چندی است حضور کمرنگی در عرصه سینما

سینماییمیکندکهبیشکاینخودوسوسه برانگیزاست.

پشت دوربین فیلم جدیدش رفته است  .از طرفی همایون

همایون اسعدیان که سال گذشته به خاطر حضور در
شورایپروانهساختبهشدتدرگیربودبهخاطرحجم
باال و طاقت فرسای کارها در این شورا نتوانست پس
از ساخت فیلم « بوسیدن روی م��اه» پشت دوربین
کارگردانی برود .وی قصد داشت امسال یکی از فیلم
نامه هایش را جلوی دوربین ببرد و به همین خاطر از
شورای پروانه ساخت استعفا کرد تا فیلم جدیدش
را بسازد.
اگر چه پس از این استعفا شایعاتی در باره تصمیمات
جدید هیئت مدیره خانه سینما مبنی بر برکناری وی
مطرح شد ولی وی ضمن رد این شایعات سرانجام
پس از ارائ��ه یک ف��راخ��وان تلگرامی ب��رای انتخاب
بازیگران فیلمش از دخترها و پسرهای بین  18تا
 25سال بهمن ماه ،فیلم جدیدش با عنوان «یک روز
بخصوص » را به تهیه کنندگی خودش در تهران و در
سکوت خبری کلید زد اگرچه چندی پیش محمد
هادی ایازی قائم مقام وزیر بهداشت به دیدار عوامل
این فیلم رفت و با آنها گفت وگو کرد.
علیرضا تابش مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی و
مسعود احمدیان معاون فرهنگی پژوهشی بنیاد
فارابی نیز به تازگی میهمان عوامل فیلم «یک روز بخصوص»
شدند در این فیلم مصطفی زمانی ،فرهاد اصالنی ،پریناز ایزد یار،
محسن کیایی ،شیرین آقا کاشی ،شیرین یزدان بخش ،افسانه
کمالی ومجتبی پیرزاده حضور دارند  .اسعدیان درباره فضای
فیلم جدیدش تصریح کرده است« :یک روز بخصوص» فضای
دو فیلم پیشینم «بوسیدن روی
م��اه» و «طال و مس» را ندارد
ولیهمچنانتالش کرد ه ا م
نگاهی اجتماعی به موضوع
داش��ت��ه ب��اش��م .در خالصه
داستان «یک روز بخصوص»
کهدرژانراجتماعیاستچنین
آمده«:حامدبایدبرای عمل قلب
خواهرش دست به یک انتخاب
بزند ،انتخابی که در آینده
مسیرهای متفاوتی را
پیش روی او ق��رار
داده است».

جست و جوی باغ های معلق در هندوستان

هنرمند ایرانی برای طراحی پوستر «خلع سالح »از سوی
سازمان ملل متحد تقدیرشد .به گ��زارش ایسنا اثری از
کاظم بکایی از تهران در میان  9پوستری است که از سوی
هیئت داوران مسابقه طراحی پوستر خلع سالح سازمان
ملل متحد تقدیر شد .این مسابقه با حمایت دفتر امور خلع
سالح ملل متحد و به منظور بزرگداشت هفتادمین سالگرد
نخستین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد وبا
هدف افزایش آگاهی در باره ض��رورت برای خلع سالح
هسته ای و تشویق شهروندان سراسر جهان برای رساندن
منظورترویج
پیام و استفاده از استعدادهای هنری خود به
ِ
جهانی عاری از سالحهای هستهای برگزار شد.

ساالر عقیلی «میخانه خاموش»
را در آمریکا اجرا می کند

3کارگردان صاحب نام پشت دوربین

احمد صبریان

7

مجیدمجیدی

پیشازفرارسیدنجشنوارهفجر 95آمادهنمایش عمومیکند.

و دوستدارانسینمارا پیگیرلحظهبهلحظهرخدادهاواتفاقات

هندوستان سرزمینی است که مجید مجیدی کارگردان سینما بارها در
اظهارنظرهای متفاوت از عالقه خود به آن سخن گفته و آرزو کرده است
یک روز فیلمی آن جا بسازد .او این روزها در هندوستان مشغول پیش
تولید پروژه سینمایی «باغهای معلق» است.
به گزارش  تسنیم ،عکسی در شبکههای اجتماعی از مهران کاشانی
فیلمنامه نویس ایرانی در کنار مجیدمجیدی کارگردان مطرح سینمای
ایران منتشر شده است که این روزها با مجیدی در بالیوود حضور دارند.
مهران کاشانی و مجیدی پیش از این در پروژه سینمایی «آواز گنجشکها»
با یکدیگر همکاری داشتند.آذر ماه سال  ، 92یک روزنامه هندی به نام
«ممبای میرر» خبر از ترک جشنواره بینالمللی فیلم هند توسط مجید
مجیدی داد .این روزنامه نوشت «:مجیدی جشنواره بین المللی فیلم
هند در ایالت گوا را نیمه کاره رها و عازم بمبئی شد.
ایشان قرار بود در چند مصاحبه با اهالی رسانه در حاشیه این جشنواره
شرکت کند ولی پس از شرکت در مراسم افتتاحیه ،گوا را به مقصد بمبئی
و با هدف انتخاب بازیگر برای فیلم آینده خود به نام «باغ های معلق» ترک
کرد ،پس از آن به روال همه کارهای مجیدی ،ماجرا در سکوت فرو رفت.
براساس آنچه پایگاه اطالعرسانی« ممبای میرر» منتشر کرد «شارین
مانتری کدیا» و «کیشور آرورا» از شرکت ایکندی فیلمز تهیهکنندگان
فیلم جدید مجیدی هستند که 2سال تمام منتظر گرفتن پاسخ مثبت او
بودهاند .ظاهرا مجیدی برای نقش اصلی «باغهای معلق »باید دنبال
بازیگری هندی بگردد که انگلیسی را هم به آسانی زبان مادری
حرف بزند.
م���رداد م��اه س��ال گذشته «ایندیا ت���ودی» در
گزارشی آورد که سفر مجیدی به علت
مشغله وی در کارهای پس از تولید
فیلم ج��دی��دش« ،محمد
(ص)»بهتعویقافتادهاست.
مجیدی نیز در بیانیهای
ضمن تاییداین خبر گفت:
همیشه دلم میخواست در هند فیلم
بسازم چون همیشه احساس قرابت
فرهنگی خاصی میان هند و ایران
میکردم .پس از اتمام این فیلم
ب��رای انجام مراحل پیش تولید
فیلم و انتخاب بازیگر سفری
ب��ه هند خ��واه��م داش���ت .این
یک فیلم دراماتیک براساس
ارزشهای انسانی است.

چهره ها و خبرها
هشدار درموردحذفگروهیازفیلمسازان
ابوالحسنداوودیهشداردادارادهای
ب��رای حذف فیلمسازان مستقل از
جرگهتصمیمگیریهایعرصهتولید
درحالشکلگرفتناست.ویافزود:
حضور قدرتمند نمایندگان کانون
کارگردانان در شورای صنفی بیش
از گذشته ضروری است .با وجود حسن نیت ایوبی درباره
آزادی در سینما ،به خاطرکمبود تجربه و شناختشان در
این زمینه بعضی ها بدشان نمی آید به نام آزادی و به دست
ایشان ،ته مانده عدالت نسبی را هم در سینما قربانی کنند.
مدیریکموسسهقرآنی
درخانمسادات
ْ
شهره لرستانی با ایفای نقش مدیر
ی��ک موسسه ق��رآن��ی ع��وام��ل فیلم
«خ��ان��م س����ادات» ب��ه ک��ارگ��ردان��ی
ْ
م��ری��م اب��راه��ی �مون��د را همراهی
میکند .ای��ن فیلم درب���اره شهید
ح��اج��یح��س��ن��یک��ارگ��ر ق���اری
بین المللی قرآن است که با برداشتی آزاد به شخصیت
این شهید می پردازد .این شهید درمراسم رمی جمرات
در منطقه منا دعوت حق را لبیک گفت .امین زندگانی،
آفرین عبیسی و بهمن زرینپور به ترتیب نقش شهید حاجی
حسنی کارگر و مادر و پدرش را ایفا میکنند.
غولچراغجادوبرایفیلمسازان
علیرضاداوودنژادابرازامیدواریکرد
سامانهنمایشدرخواستی()VOD
غول چراغ جادو باشد و فیلم سازان
رابهآرزوهایشانبرساندوازمخالفان
ای��ن پ��روژه خواست دالی��ل خ��ود را
مطرح کنند .وی اظهار کرد :این که
فضای دیداری و شنیداری را به محصوالت وارداتی واگذار
کنیم،جزورشکستگیفرهنگیمعناییندارد.کارشناسان
بامهندسیدرستفکریکنندتااینغول،خدمتگزارکسی
باشدکهاوراازچراغجادوبیرونمیآورد.
راهکاریبرایکاهشاسترسبازیگران
نرگسمحمدیبازیگرسریالنوروزی
«زعفرانی» خاطرنشان کرد :اگر فیلم
نامهها کامل باشند خیلی خوب است
وبرایمابازیگرانخیلیبهترمیشود
چونبسیاریازاسترسهایمانکاهش
مییابدومدام باتغییراتجدیدربازی
مواجه نمی شویم  .فضای سریال های عید امسال با هم فرق
میکندواصالقابلمقایسهنیستوسلیقهایهستند.
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