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سیاه نمایی عنوان خوبی نیست

»ش��انس، عش��ق، تصادف« و »کالس��که« که 
این روزها ب��ر روی پرده سینماهاس��ت - از آخرین 
آثارم- فارغ از فضای طنزش��ان، قص��د دارند با نگاه 
خوش بینانه و آینده نگری به مقوله ازدواج و نیز پیوند 
زناشویی بپردازند. »کالس��که« فیلمی است درباره 
یک زوج جوان که در جس��ت وجوی تحکیم پیوند 

زناشویی شان به سر می برند. 
اصوال تمام ماجراهایی هم که در فیلم »ش��انس، 
عش��ق، تصادف« می افتد، همگی به ی��ک ازدواج 
خوش فرجام منتهی می ش��وند. این فیلم جوانان را 
تشویق می کند تا به ندای درون خود توجه کنند. در 
این فیلم برای نخستین بار است که حمید عسگری-

خواننده جوان پاپ- به ایفای نقش می پردازد و دلیل 
انتخاب او به خاطر توانمندی اش در عرصه هنر بود. 
حمید عسگری ازجمله هنرمندان عرصه موسیقی 
است که قریحه و ذات بازیگری دارد. ضمن این که در 

این فیلم عالوه بر بازیگری، ساز هم می زند. 
درست است که این آثار متعلق به سینمای گیشه 
هستند، اما بد نیست آثاری که در سینما با توجه به 
مقوله ازدواج نیز س��اخته می شوند به سلیقه مردم 
نزدیک باشند. چون اغلب مردم از آثاری خوششان 
می آید که در فرهنگ اعتقادی ش��ان وجود داشته 
باشد و جزو الینفک زندگی شان محسوب می شود؛ 
صبر، تحم��ل، احترام و.. ش��اید درح��ال حاضر در 
زندگی ها کمرنگ تر شده است اما مسائلی هستند 
که به گفته پ��دران و مادرانمان همیش��ه در ازدواج 
مهم بوده است. چنانچه برخی از فیلم هایی هم که 
در این زمینه ساخته شدند، نشأت گرفته از همین 
تضادها بوده اس��ت. فیلم های تلخ و سیاه نمایی که 
حتی در بخش های جشنواره ای هم شرکت کرده اند 
اما نتوانستند به شکل دقیق و علمی به مقوله ازدواج 
نیز بپردازند- بدون ش��ک، چنین فیلم هایی باعث 
تش��ویق جوانان برای ازدواج نشدند و متعاقبا نوعی 
بدبینی، سوءظن و سوءتعبیر را در ذهن آنها نسبت 
به توجه این امر به وجود آوردند. در مقابل، فیلم های 
ضعیف تری هم ساخته شدند که اگر چه قصدشان 
پرداختن به این مقوله بوده است، اما عمدتا به شکل 
تاثیرگذاری به ای��ن بحث نپرداختند و حرکت های 
عقیمی در توجه به آن  داش��ته اند. ای��ن فیلم ها در 
حاش��یه و لفافه به ای��ن موضوع توجه داش��ته اند و 
چون نگاه شان به این امر فرعی بوده است، با اهمال 

و بی توجهی نیز مواجه شدند. 
به ه��ر روی معتق��دم فیلم هایی که م��ا در طول 
این س��ال ها و با توجه به مقوله ازدواج س��اخته ایم 
از دو حالت خارج نبودند، ی��ا با نگاه واقع بینانه ای به 
این مقوله پرداخته اند که از این رو بیش��تر به فضای 
فیلم های خانوادگی نیز نزدیک بوده اند یا در راستا و 

تکاپو برای تحکیم مقوله ازدواج بودند. 
با نگاهی دقیق تر می ت��وان گفت که پرداختن به 
مقوله ازدواج و خانواده در س��ینما، مهندسی شده 
نیس��ت. از آن جایی که تمدن ما به شدت به آداب و 
رسوم و ادبیات متکی اس��ت و فرهنگ در کشور ما 
از مفهوم خاصی برخوردار است، باید برای پرداختن 
به مقوله ازدواج نیز ریشه یابی صحیحی شکل بگیرد 
و به نقش آن در جامعه و تأثیر شگرف اش روی حیات 

جامعه به شکلی پویا پرداخت. 

 همکاری »همایون شجریان« 
با موزیسین ایرانی –آمریکایی

موسیقی ما | آلبوم موسیقی »مستور و مست« 
با آهنگسازی »ژانو باغومیان« و با صدای »همایون 
ش��جریان« توسط شرکت هنر پارس��ه به انتشار 
درخواهد آمد. »امیرعلی بش��ارتی« - مدیرعامل 
شرکت هنرپارسه- ضمِن بیان این مطلب به سایت 
»موس��یقی ما« گفت که آلبوم مس��تور و مست، 
حاصل تالش چندین ساله »ژانو باغومیان« است 
که با همکاری بیش از یکصد نوازنده در اقصی نقاط 
جهان ساخته شده اس��ت و »همایون شجریان« 
قطعاِت آن را به اج��را درآورده اس��ت. در این اثر، 
قطعات براساس اش��عاری از حافظ، موالنا و عطار 
ساخته شده است. » مستور و مس��ت« اواخر این 
هفته به انتشار درخواهد آمد. عالوه بر نوازندگاِن 
خارجی ای��ن اثر که تعدادش��ان به ص��د نوازنده 
می رس��د،  »نگار خارکن« در »مس��تور و مست« 
تکنوازی کمانچه انجام داده است. این آلبوم دارای 
هفت قطعه برگرفته از اشعار حافظ،  موالنا و عطار 
اس��ت و در آن یک قطع بی کالم نیز آورده ش��ده 
است. آهنگساز در این اثر نوعی موسیقی حماسی 
را ارایه داده و تالش کرده اس��ت ت��ا به تلفیقی از 
فرهنگ شرق و غرب برسد. اتفاقی که هم خواننده 
و هم آهنگساز، آن را گامی مثبت برای شناساندن 

بهتر شعر و عرفان ایرانی در دنیا می دانند.
از همایون شجریان در  س��ال گذشته، دو آلبوم 
»نه فرشته ام،  نه شیطان« با آهنگسازی »تهمورس 
پورناظری« و »چه آتش ها« با آهنگس��ازی »علی 
قمصری« به انتش��ار درآمد و این درحالی اس��ت 
که عالوه بر »مستور و مس��ت« دو آلبوم دیگر نیز 
در دست انتش��ار دارد. اثری که آهنگسازی آن را 
مهیار علیزاده برعه��ده دارد و قطعات را به صورت 
مش��ترک با »علیرضا قربانی« خوانده و همچنین 
»آیینه ها« اثر »س��هراب پورناظری« که دو سال 

پیش کنسرت های آن برگزار شده است.

سینما
حاشیه

رویداد
تئاتر

 کارگاه اقتصاد سینما 
در اصفهان برگزار شد

 لطفا فعال 
قضاوت نکنیم! 

 فیلم تئاترهای جالل تهرانی
 اکران می شود

 پخش »سرزمین کهن«    
در هاله ای از ابهام

ش�هروند| کارگاه تخصص��ی اقتصاد س��ینما 
و مارکتین��گ فیلم با حض��ور رامی��ن رحیمی - 
کارشناس و پژوهش��گر اقتصاد سینما در دانشگاه 
هنر اصفهان برگزار ش��د. در ای��ن کارگاه مباحثی 
همچون تحلیل اقتصادی تاریخ س��ینما، اقتصاد 
خرد و کالن سینما، بررسی نظام عرضه و تقاضا در 
سینما و عوامل موثر بر آن، چرخه اقتصادی فیلم، 
تأمین منابع مالی و مناب��ع درآمد زا برای محصول، 
نقش دولت ه��ا در حمایت از س��ینما، مارکتینگ 
فیلم، تحلیل و نق��ش business plan در حوزه 
فیلم، مخاطب شناسی و مطالعات فیلم و تحلیل بینا 
 رشته ای اقتصاد سینما مورد بررسی قرار گرفت. این 
کارگاه در دو نوبت صبح و عصر به مدت 10ساعت 
در محل دانش��کده کارآفرینی هنر و گردش��گری 
دانشگاه هنر اصفهان با حضور اساتید و دانشجویان 

این دانشکده برگزار شد.

مراسم جشن امضای آلبوم »فقط گوش کن...« 
عصر روز دوش��نبه در ش��هر کتاب مرکزی تهران 
برگزار شد. در این مراس��م »رضا صادقی« درباره 
اس��می که برای آلبومش انتخاب ک��رده توضیح 
داد: »از وقتی این آلبوم موسیقایی به همت تعداد 
زیادی از دوس��تان هنرمندم و موسسه آوای هنر 
برای انتشار آماده شد همیشه به این موضوع فکر 
می کردم نامی را انتخاب کنم که بتواند تفکر کلی 
ماجرا و محتوای آلبوم را داشته باشد.« این خواننده 
موسیقی پاپ بیان کرد: »گاهی اوقات بسیاری از 
ما قب��ل از این که بخواهیم ببینی��م و گوش کنیم 
درب��اره آن موضوع، حرف می زنی��م و پیرامون آن 
قضاوت هایی نی��ز انجام می دهیم. ب��رای همین 
با خودم فکر کردم و گفتم ن��ام این آلبوم را »فقط 
گوش کن« انتخ��اب کنم که ب��ا آن، به مخاطبان 

عزیزم بگویم لطفا فعال قضاوت نکنیم. «

جالل تهران��ی نویس��نده و کارگ��ردان تئاتر 
قصد دارد فیلم تئاتر چند نمایش��ی را که در طول 
سال های اخیر به صحنه برده به نمایش عمومی 
بگذارد. این نخستین بار اس��ت که یک کارگردان 
تئاتر اک��ران عموم��ی از فیلم تئاترهایش برگزار 
می کند. به گزارش مهر، جالل تهرانی نویس��نده 
و کارگ��ردان تئات��ر ای��ران ق��رار اس��ت از 1۵ تا 
۲0اسفندماه فیلم تئاتر چهار نمایش »سیندرال«، 
»تک سلولی ها«، »به صدای زمین گوش کن« و 
»هی مرد گنده گریه نکن« را اکران عمومی کند. 
بر همین اس��اس از روز جمعه 1۵ تا چهارش��نبه 
۲0اس��فندماه در دو نوب��ت 1۵ و 1۸ فیلم تئاتر 
این چهار نمایش در س��ینما تک مکتب تهران به 
نمایش درخواهند آمد. مرور آثار جالل تهرانی در 
راستای تقاضای نسل جوان و عالقه مندان به هنر 

نمایش صورت گرفته  است.

محمدرضا شریفی مدیر گروه فیلم و سریال 
ش��بکه س��ه س��یما مبنی بر این که تغییرات 
جدید در تلویزیون چه تأثیراتی روی تولیدات 
سریال های این شبکه گذاشته است؟ به ایسنا 
گفت: »فکر می کن��م تغییر و تح��والت اخیر 
شرایط بهتری را برای تلویزیون رقم بزند؛ به این 
مفهوم که کارهای مشخص  و تعریف شده تری از 

این پس تولید شود.«
او همچنی��ن درب��اره زمان پخ��ش مجموعه 
»سرزمین کهن«- س��ریالی که در حین پخش 
با توقف مواجه ش��د- بیان کرد: »این مجموعه 
تاریخی از همان ابتدا همه کارهایش در معاونت 
س��یما پیگیری می ش��د و االن نیز همین طور 
است. تنها اطالعی که از این مجموعه دارم به این 
شکل است که همچنان برای پخش این سریال 

تالش هایی انجام می شود.« 

شهروند| ماراتن نهایی اکران نوروز 94 هم باالخره 
درحال تمام شدن است و تا لحظه نگارش این گزارش 
حضور چهار فیلم »اس��تراحت مطلق«،»رخ دیوانه«، 
»ایران برگر« و »طعم ش��یرین خیال« در اولین اکران 
نوروز  س��ال جدی��د قطعی ش��ده اس��ت، درحالی که 
رقابت میان فیلم ه��ای »عصر یخبن��دان« و »روباه« 
همچنان ادامه دارد. ش��ورای صنف��ی نمایش روزهای 
س��خت و پر فش��اری را می گذراند چراکه اکران نوروز 
یکی از پرفروش ترین اکران های س��ینمای ایران است 
و همه  فیلمس��ازان عالقه مند هس��تند که فیلم شان 
در این بازه زمان��ی به روی پ��رده رود. تهیه کنندگان و 
پخش کنندگان زیادی از مدت ه��ا قبل در گفت وگو با 
رسانه ها عالقه مندیش��ان برای حضور فیلم هایشان در 
این اکران را اعالم می کنند. این رقابت ها و گمانه  زنی ها 
ادامه داشت تا این که باالخره غالمرضا فرجی، سخنگوی 
شورای صنفی نمایش روز دوشنبه، 1۲ اسفندماه اعالم 
کرد که فردا )سه شنبه 13 اسفندماه( شورا از میان 10 
فیلِم  »استراحت مطلق«، »رخ دیوانه«، »طعم شیرین 
خیال«، »من دیگو مارادونا هس��تم«، »روباه«، »ماهی 
س��یاه  کوچولو«، »ایران برگر«، »اسب سفید پادشاه«، 
»عصر یخبن��دان« و »ناهید«، پنج فیل��م را به عنوان 
گزینه های قطعی اکران ن��وروز انتخاب می کنند. پس 
از آن ب��ود که اعضای ش��ورای صنف��ی نمایش؛ مجید 
قاری زاده نماینده شورای عالی تهیه کنندگان، مرتضی 
شایس��ته نماینده کانون پخش کنندگان، سیدجمال 
س��اداتیان نماینده جامع��ه صنف��ی تهیه کنندگان، 
ابوالحس��ن داودی نماینده کان��ون کارگردانان و قاصد 
اش��رفی، محمدرضا صابری و غالمرضا فرجی گرد هم 
آمدند تا تب و تاب بیش��تری به آخرین دقایق انتخاب 

فیلم های اکران نوروز 94 ببخشند. 
»استراحت مطلق« به وعده اش عمل کرد

فیلم»استراحت مطلق«، هشتمین فیلم عبدالرضا 
کاهانی اس��ت که به دلیل مشکالتی که به فیلم گرفته 
شد نتوانست در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کند؛ اما 
به نظر می رسد این مشکالت نتوانستند کاهانی را دلسرد 

کنند.  او که فیلم »وقت داریم حاال« را هم در فرانس��ه 
پیش از »استراحت مطلق« س��اخته و عالقمند است 
این فیلم را در ایران هم اکران کند حاال یکی از بهترین 
فرصت های اکران سینمایی ایران را به دست  آورده است. 
البته کاهانی در نشست خبری که بعد از انتخاب نشدن 
فیلمش در جش��نواره فیلم فجر برگزار کرده بود، وعده 
اکران ش��دن فیلمش را با قاطعیت داده بود. فیلمی که 
ترانه علیدوستی معتقد است نقشی که در آن بازی کرده 
به او انگیزه دوباره ای برای بازیگری بخشیده و امیرشهاب 
رضویان بعد از مدت ها در کسوت بازیگری در این فیلم 
ظاهر شده است. در این فیلم که در خالصه داستان آن 
تنها یک جمله »تهران مگه مال توئه!؟« آمده اس��ت، 
بازیگرانی چون ترانه علیدوستی، بابک حمیدیان، رضا 
عطاران، مجید صالحی، امیرش��هاب رضویان و فریده 

فرامرزی به ایفای نقش می پردازند. 
»ایران برگر« خواهد فروخت

مس��عود جعفری جوزانی هم بعد از 16 سال دوری 
از س��ینما با فیلم »ایران برگر« که فیلمی متعلق به 
سینمای بدنه است و منتقدان در روزهای جشنواره 
پر فروش  ش��دن آن را نوید می دادند، در سبد اکران 

نوروزی قرار گرفته اس��ت. مب��ارزات انتخاباتی جزو 
موضوعاتی هستند که همیشه دستمایه طنز نویسان 
قرار گرفته اند و ایران برگر ه��م نگاهی دوباره به این 
موضوع داشته است و این بار علی نصیریان و محسن 
تنابنده را به عنوان خان های یک روستا و رقیب های 
انتخاباتی در مقابل هم قرار داده است. علی نصیریان، 
محس��ن تنابنده، س��حر جعف��ری جوزانی، نیوش��ا 
ضیغمی، گوهر خیراندیش، احمد مهران فر، ش��هره 
لرستانی، فریبا متخصص، هادی کاظمی، محمدرضا 
هدایتی، فتح اهلل جعفری جوزانی، اسماعیل خلج و ... 

از بازیگران این فیلم هستند. 
»رخ دیوانه« فیلمی برای جوانان

ابوالحس��ن  فیل��م  آخری��ن  دیوان��ه«  »رخ 
داودی،کارگردان��ی ک��ه بع��د از مدت ه��ا دوری از 
سینما موفق به دریافت س��یمرغ بهترین فیلم و اثر 
برگزیده تماشاگران از جشنواره فیلم فجر شد. البته 
داوودی رئیس ش��ورای صنفی نمایش هم هس��ت و 
ش��اید انتخاب ش��دن این فیلم آنچنان هم غیرقابل 
پیش بینی نبود. این فیلم با ب��ازی طناز طباطبایی، 
امیر جدیدی، ساعد سهیلی، صابر ابر، نازنین بیاتی، 

گوهر خیراندی��ش، بیژن امکانیان، سحر هاش��می، 
امیرمحمد زن��د و رضا آح��ادی درب��اره چند جوان 
است که در یک قرار اینترنتی درگیر یک شرط بندی 
می شوند و در مس��یری دش��وار و خطرناک کشیده 
می ش��وند. »رخ دیوانه« با قصه ای درب��اره ارتباطات 
اینترنت��ی و حضور بازیگ��ران ج��وان می تواند مورد 

استقبال جوانان قرار گیرد. 
»طعم شیرین خیال« برای عالقه مندان 

هوای پاک، زمین پاک و عشق پاک
»طعم شیرین خیال« آخرین فیلم کمال تبریزی 
است که در آن اشارات زیادی به انرژی های پاک شده 
و فیلم پیام های محیط زیس��تی زیادی در خود دارد. 
البته این فیلم ممیزی هایی هم داش��ت که تبریزی 
با حضور در جلسه نمایش فیلمش در کاخ جشنواره 
دو جمله حذف شده از فیلمش را با صدای بلند اعالم 
کرد و این حرکت بام��زه او مورد توجه مخاطبان قرار 
گرفت. این فیلم درباره شخصیتی به نام شیرین است 
که ماجرای آش��نایی خود و خانواده اش با کسی که 
قرار است به خواس��تگاری او بیاید را روایت می کند. 
ش��هاب حس��ینی، نازنین بیاتی، نادر ف��الح، نازنین 
فراهانی، عیسی یوس��فی پور، پریوش نظریه، مهدی 
بجستانی و آس��یه س��لطانی نژاد بازیگران این فیلم 

هستند.
فیلم پنجم اک��ران نوروزی روز گذش��ته در حالی 
اعالم ش��د که از بی��ن »روباه« و »عص��ر یخبندان« 
در نهایت ت��ازه ترین اثر بهروز افخمی انتخاب ش��د. 
محمد پیرهادی تهی��ه کننده »روب��اه« در این باره 
گفته است: »با موافقت ش��ورای صنفی نمایش قرار 
بر این شد که فیلم س��ینمایی »روباه« به کارگردانی 
بهروز افخمی برای اکران نوروزی در گروه سینمایی 
فرهنگ نمایش داده ش��ود.« بنابراین پنجمین فیلم 
اکران نوروزی نیز مش��خص ش��د و »روباه« همراه با 
چهار فیلم »رخ دیوانه«، »اس��تراحت مطلق«، ایران 
برگر« و »طعم ش��یرین خیال« نوروز امسال میزبان 

عالقه مندان سینما خواهد بود.

در  دی��روز  مختاب��اد  عبدالحس��ین  ش�هروند| 
یکصدوس��ی وهفتمین جلسه علنی ش��ورای اسالمی 
شهر تهران با توجه به ماجرای لغو کنس��رت ها با ارایه 
تذکری در این خصوص گفت: »متاس��فانه ممانعت از 
برگزاری کنسرت موس��یقی هنرمندان به عنوان یک 
حرکت غیرمنطقی و ناپس��ند در ح��وزه فعالیت های 
هنری، افزایش یافته اس��ت. در سال های اخیر همگان 
شاهدند که هنرمندان عرصه موسیقی و سینمای کشور 
برجسته ترین و فاخرترین آثار فرهنگی و دینی را تولید 
و عرضه کرده اند. این که نتوانیم زمین��ه برای برگزاری 

کنس��رت موس��یقی هنرمندان که اجرای آنها از قبل 
برنامه ریزی شده را فراهم کنیم بسیار ناپسند است.«

مختاباد با بیان این که برخ��ی اتفاقاتی که در عرصه 
هنر به ویژه حوزه موسیقی کشور روی می دهد ناپسند 
است، تأکید کرد: »برخی از کنسرت ها پیش از برگزاری 
لغو می ش��وند و این که چن��د نفر توانای��ی ممانعت از 
برگزاری کنسرت موس��یقی هنرمندان کشور را دارند، 
بسیار تأسف برانگیز اس��ت. در 36 سال گذشته شاهد 
تولید و عرضه آثار ارزشمند و فاخر موسیقی و فیلم در 
کش��ور بوده ایم و این شایسته نیست با هنرمندانی که 

برجس��ته ترین آثار دینی و فرهنگی را تولید می کنند 
اینچنین برخورد شود.« 

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی 
بر این که هیچ تفکری ثبت نمی شود مگر با هنر آمیخته 
ش��ود، گفت: »به عنوان مثال واقعه عاشورا با هنر استاد 
فرشچیان به مردم معرفی می ش��ود نه فقط با  فعالیت 
هیأت های سینه زنی. انتظار ما از مدیران وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی این است که ضمن حمایت از هنرمندان با 
افرادی که مانع از برگزاری کنسرت های قانونی موسیقی 

در استان های مختلف می شوند، برخورد کنند.« 

او همچنین خاطره ای از زمان امام راحل را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: پس از انقالب شخصی پیش امام رفته و 
گفته بود که چرا از رادیو موسیقی پخش می شود؟ امام 
فرموده بودند که شما دوس��ت ندارید بشنوید رادیو را 
خاموش کنید. حاال هم تعداد معدودی از افراد س��لیقه 
خودش��ان را به دیگ��ران تحمیل می کنند. م��ا به آنها 
می گوییم که کسی برای شما کارت دعوت نفرستاده که 
به کنسرت موسیقی بیایید اما افرادی هستند که دوست 
دارند بیایند و موسیقی بشنوند و شما نمی توانید آنها را 

محدود و موسیقی را ممنوع کنید.

مختاباد به لغو کنسرت ها اعتراض کرد 

در پی قطعی شدن اکران فیلم های »روباه«،»رخ دیوانه«، »استراحت مطلق«، »ایران برگر« و »طعم شیرین خیال«

ماراتن اکران نوروزی پایان یافت

رئیس س��ازمان س��ینمایی مهمترین چالش این 
س��ازمان در  س��ال 93 را وجود عده ای بسیار محدود 
دانست که دوست ندارند سینما و سینماگران آرامش 
داشته باش��ند و از ابزاری برای ایجاد نگرانی استفاده 
می کنند. حجت اهلل ایوبی، رئیس سازمان سینمایی 
درباره چالش هایی که این سازمان در  سال 93 با آنها 
مواجه ش��ده به مهر گفت: »مهمترین چالشی که ما 
در سینما داشتیم و همچنان هم داریم این است که 
جمعی نمی توانند آرامش حاکم بر س��ینما را تحمل 
کنند. هر حرکتی که در سینما انجام می شود عده ای 
می خواهند آن حرک��ت را - که بای��د آرامش بخش 
باش��د- به عاملی برای برهم زدن آرامش در س��ینما 
تبدیل کنند. این روند منشأ بس��یاری از چالش های 
مختلف ما است.« او همچنین اکران نوروزی و اکران 
فیلم ها را اولین چالش پیش رو در  سال جدید دانست 
و یادآور شد: »سال گذشته برای این که از بحران اکران 

عبور کنیم، گروه »هنر و تجربه« به کمک س��ینمای 
بدنه آمد و توانست به س��ینما کمک کند. امیدواریم  
سال آینده برای این تجربه که تجربه خوبی بود،  سال 
خوبی باشد.« ایوبی درباره راه حل هایی که می توانند 
ای��ن چالش ها را برط��رف کنند، توضی��ح داد: »فکر 
می کنم چن��د اتفاقی که در حال رخ دادن هس��تند، 
می توانند این چالش را برطرف کنند. اهالی سینما باید 
با کسانی که نس��بت به کلیت سینما و فیلم های آنها 
سوال دارند، گفت وگو کنند. فکر می کنم هنرمندان 
سینما باید  سال آینده را  سال گفت وگو تلقی کنند و 
با علما، مراجع و بزرگان و شخصیت های برجسته به 
صحبت و گفت وگو بپردازند.« او در ادامه با اش��اره به 
سخنان اخیر مقام معظم رهبری تأکید کرد: »سخنان 
اخیر مقام معظم رهبری درباره سینما، سخنان بسیار 
درخشانی بود و ما باید از رهبری به خاطر نگاه شان به 

سینما قدردان و سپاسگزار باشیم.«

برخی نمی توانند آرامش حاکم بر سینما را تحمل کنند
شهروند| سریال اتاق عمل، مهران مدیری باالخره 
بعد از 3ماه وقفه در تولید، دوباره از س��ر گرفته ش��د. 
جدیدترین اثر مهران مدیری که به دلیل حساس��یت 
موضوعی قشر پزش��کان جامعه دچار تغییر در متن و 
دیالوگ نویسی ش��د و چندماه ضبط نداشت. در حالی  
که چندین بار خبر آغاز تصویربرداری مجدد آن مطرح 
ش��د که از ۲9بهمن ماه آغاز شده است، اما روز گذشته 
خبر رس��می تصویربرداری ادامه »اتاق« عمل از سوی 
روابط عمومی این سریال اعالم شد. او با اعالم این خبر 
بیان کرد که تصمیم گیری درخصوص ش��بکه و زمان 
پخش این سریال با نظر معاونت سیما انجام می شود. 
زمان آغاز تصویربرداری س��ریال در حالی اعالم ش��د 
که پیش از این چندین بار خب��ر تصویربرداری مجدد 
در خبرگزاری ها مطرح ش��ده بود اما به طور رسمی از 
طرف روابط عمومی این پروژه تأیید نش��د. این سریال 
به دلیل پرداخت به موضوعات پزش��کی از بدو تولید با 

حاش��یه ها و واکنش هایی روبه رو بود و در آذرماه خبر 
توقف تصویربرداری آن اعالم ش��د. مهران مدیری در 
این مدت اصالحاتی را روی س��ریال خ��ود انجام داد. 
»اتاق عم��ل« در 90 قس��مت به کارگردان��ی مهران 
مدیری و تهیه کنندگی حمیدرضا مه��دوی در حال 
ساخت است. نویس��ندگان این پروژه امیر مهدی ژوله 
به عنوان سرپرس��ت، الهه زارع نژاد، امیر ب��رادران، امیر 
وفایی و امیرعباس پیام هستند و ضبط بیش از 7قسمت 
اول این سریال انجام شده اس��ت. سیدجواد رضویان، 
سیامک انصاری ، سپند امیرس��لیمانی ،   سحر ذکریا ، 
نادر سلیمانی ، یوسف صیادی ، الکیا عبدالرزاقی ، گل ناز 
عباسی ، مهران غفوریان ، رضا فیض نوروزی ، نیما فالح ، 
 عارف لرس��تانی ، دریا مرادی دشت ، رامین ناصرنصیر ، 
س��حر ولدبیگی ، محمدرضا هدایتی ، فاطمه  هاشمی ، 
س��اعد هدایتی و خود مدیری از بازیگران اصلی »اتاق 

عمل«   هستند.

تصویربرداری » اتاق عمل« از سر گرفته شد

پرویز شهبازی فیلم تازه خود با نام »نسیم« را 
به تهیه کنندگی مسعود ردایی می سازد. پروانه 

ساخت این فیلم به تازگی صادر شده است. 

مهران مهام تهیه کننده »دردسرهای عظیم۲« 
از این که نویسنده این س��ریال شروع به نگارش 

قسمت اول کرده است سخن گفت. 

ابوالفض��ل جلیل��ی معتقد اس��ت ب��ه دلیل 
وعده های عملی نشده از سوی سازمان سینمایی 
درباره س��اخت فیلم »مس��یر معکوس« دیگر 

نمی تواند به وعده های این نهاد دل ببندد.

فیلم سینمایی »نیمرخ ها« به کارگردانی ایرج 
کریمی فرم حضور در بخش بین الملل جشنواره 
فیلم فجر را پر کرد. در این فیلم بابک حمیدیان، 
سحر دولتش��اهی، رویا نونهالی، هومن سیدی، 
امیرحسین رستمی، بهاران بنی احمدی، و سام 

قریبیان ایفای نقش کرده اند. 

آلبوم موس��یقی »روزن رفته« اث��ری از ناصر 
منتظری وارد بازار موسیقی شد.

نادر مشایخی ۲3 اس��فندماه همراه با ارکستر 
فیالرمونیک شهر تهران در تاالر ایوان شمس به 

اجرای برنامه خواهد پرداخت.

مطابق وعده شرکت ترانه شرقی، آلبوم پنجم 
گروه آریان با نام »خداحافظ« و با ش��عار »لطفا 
کپی نکنید« هفته آینده در سراسر دنیا منتشر 

خواهد شد.

نمایش »عشق س��ال های وبا« براساس رمان 
»گابریل گارس��یا مارکز« ب��ه کارگردانی فرزاد 

امینی تابستان  سال 94 اجرا می شود.

گروه موس��یقی »دنگ ش��و« در نخس��تین 
اجرایش در تاالر وحدت، دو قطعه  موسیقی را به 

افتخار رضا کیانیان نواخت.

آخرین نشس��ت داس��تان خواني گ��روه نقد 
چهارش��نبه در  سال 93 با داس��تان خوانی بهاره 
رهنما و پوریا فالح در کتابسراي چیستاي کرج 
در  سال 93، پنجشنبه چهاردهم اسفند از ساعت 

1۵ برگزار می شود.

گ��روه فرهنگی هن��ری راوی ب��ه کارگردانی 
محسن انصاری نمایش »اندوه جاودان« در مورد 

حضرت فاطمه)س( را روی صحنه می برد.

فیلم سینمایی »ملبورن« به عنوان تنها نماینده 
س��ینمای ایران در بخش اصلی فستیوال فیلم 

»دوبلین« ایرلند پذیرفته شد.

نمایش زمس��تان خوانی ب��ه کارگردانی پیام 
دهکردی اواخر اس��فندماه جاری در تئاتر باران 

روی صحنه می رود.

اس��پیلبرگ با س��اخت فیلمی بر مبنای یک 
کتاب اتوبیوگراف��ی از یک ع��کاس جنگی زن 
با ب��ازی جنیفر الرنس به دنی��ای کارگردانی باز 

می شود.

مستند »آتالن« س��اخته معین کریم الدینی 
که به عنوان بهترین مستند جشنواره فیلم فجر 
انتخاب ش��د نوروز 94در گروه سینماهای هنر 

وتجربه به نمایش در می آید.

10فیلم ایرانی ک��ه در بخش مس��ابقه ایران 
نهمی��ن جش��نواره بین الملل��ی پویانمای��ی 
تهران ش��رکت کرده اند، بیش��ترین جوایز را از 

جشنواره های ایرانی و خارجی در کارنامه دارند.

»رس��م رفاقت«، تازه ترین اثر تلویزیونی رهبر 
قنبری نوروز 94 روی آنتن شبکه دو می رود.

در پی فضاس��ازی های رس��انه ای برای فرزاد 
حس��نی، این مجری دوباره یک تیتر دیگر علیه 
خود را که یک روزنامه ورزش��ی با عنوان »فرزاد 
حسنی: فردوسی پور ش��انس آورد من ورزشی 

نیستم!« منتشر کرده بود، تکذیب کرد. 

پوس��تر فیلم »اس��تراحت مطلق« عبدالرضا 
کاهانی رونمایی شد.

بر اس��اس تصمیم اعضای ش��ورای نظارت بر 
س��ازمان صدا و سیما، محمد حس��ین صوفی 

به عنوان دبیر این شورا انتخاب شد.

اخبار كوتاه

آرش معیریان 
کارگردان 
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