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عندلیبیبا»میهن«میآید
جدیدترین آلبوم محمدجلیل عندلیبی منتشر می شود. 

آلبوم »میهن« جدیدترین اثر محمدجلیل عندلیبی، نوازنده و آهنگساز شناخته شده ایرانی اسفندماه 
  ســال  جاری به بازار می آید. در این آلبوم، ســاالر عقیلــی در مقام خواننده، محمدجلیــل عندلیبی را 
همراهی می کند.  محمدجلیل عندلیبی که عالقه مندان به موسیقی ایرانی نامش را با آثاری همچون »بنمای 
رخ«، »آتش در نیستان« و »غریبستان« به خاطر سپرده اند، در کارنامه هنری اش سابقه همکاری با خوانندگان 
مطرحی همچون محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، زنده یاد رضوی سروستانی، زنده یاد ایرج بسطامی و 
علیرضا افتخاری را دارد. این آهنگساز شناخته شده، حاال بعد از 7 سال سکوت در فضای موسیقی کشور، 
 دست به انتشار آلبوم »میهن« زده و خودش حضور ساالر عقیلی به عنوان خواننده در این آلبوم را تجربه ای

 منحصر به فرد و شاخص ارزیابی کرده است. 
 امیرحسین رضا )تکنواز تار(، زنده یاد پارسا احتشامی پور) تکنواز نی(، سانوا عندلیبی) تکنواز عود( و ساالر 
عندلیبی)تکنواز تنبک( در این آلبوم، در همراهی با ارکستر موالنا 
)ارکستر محمدجلیل عندلیبی( حضور داشته اند.  صبوحی زدگان 
)در اصفهان(، تکنوازی تار )درآمد اصفهان و فرود به دشــتی(، 
میهن  ای میهن، تکنوازی تار )دستگاه شور(، وطنم خوشتر، 
در این عشق بمیرید)شور و اصفهان( قطعاتی از این آلبوم به 
شمار می روند. ژاله صادقیان در »میهن« به عنوان گوینده 
حضور متفاوتی دارد. گفتنی است آلبوم»میهن« که به 
وسیله موسســه فرهنگی »ایران موالنا« تهیه شده، 
به زودی از ســوی موسســه »ایران گام« وارد بازار 

موسیقی خواهد شد. 

مصاحبه اورهان پاموک نویسنده نامدار و جهانی ترکیه با روزنامه پرتیراژ حریت به خاطر نه گفتن اورهان 
پاموکـ به همه پرسی تغییر قانون اساسی کشورش منتشر نشد. این روزنامه که یکی از مهم ترین روزنامه های 
ترکیه محسوب می  شــود، از انتشار مصاحبه اورهان پاموک - نویســنده برنده نوبل  سال ۲۰۰۶ - به دلیل 
این که او رای منفی خود را به رفراندوم پیش روی کشــورش اعالم کرده، سر باز زد. همه  پرسی کشور ترکیه 
شانزدهم ماه آوریل برگزار می شــود تا مردم به تغییر در قانون اساسی و سیستم حکومتی خود رای دهند. 
نتیجه این نظرسنجی عمومی مشخص می کند که سیستم حکومتی ترکیه پارلمانی باقی می ماند و یا به 
سمت ریاست جمهوری پیش می رود. پاموک نویسنده کتاب هایی چون نام من سرخ و زندگی نو اخیرا با دفتر 
واشنگتن روزنامه حریت مصاحبه ای انجام داده که قرار بود روز دوشنبه منتشر شود. او در این گفت وگو صریحا 
اعالم کرده به رفراندوم نه خواهد گفت. بسیاری از مردم ترکیه هراس این را دارند که سیستم ریاست جمهوری 

به حکومت تک  نفره منجر شود.
پاموک طی روزهای اخیر مصاحبه دیگری انجام داده و اعالم کرده 

که متاسفانه خبر سانســور گفت وگویش از سوی حریت صحت 
دارد. او همچنین گفت: مــن و خبرنگار حریت مصاحبه  خوبی 
داشتیم و او نظر من را درباره رفراندوم پرسید. من گفتم پاسخ 

من نه خواهد بود و دالیلم را هم برای این تصمیم شرح دادم. 
اما سرانجام این مصاحبه منتشر نشد.

نشریه حریت بخشــی از گروه رسانه ای دوغان ترکیه 
است که چندی پیش عرفان دیرمنجی مجری تلویزیون 
را به خاطر این که در شبکه مجازی خود اعالم کرده بود 

به همه پرسی ماه آوریل نه خواهد گفت، اخراج کرد.

سانسوراورهانپاموکبهخاطرنهگفتن!

شهروند| درحالی که بیش از هفت ماه از درگذشت 
عباس کیارستمی، سینماگر نامدار ایرانی می گذرد، 
این فیلمساز بزرگ جهانی هنوز در صدر بحث ها و 
بررسی های جشنواره های بین المللی درجه یک قرار 
دارد و همچنان جشنواره های جهانی بزرگداشت ها 
و نمایش های ویژه ای برای این کارگردان سرشناس 

جهانی برپا می  کنند.
جدیدترین بزرگداشتی که برای عباس کیارستمی 
برگزار شــده در شــصت وهفتمین دوره جشنواره 
فیلم برلین صورت گرفت کــه همزمانی آن با اعالم 
خبر بزرگداشــت این کارگردان فقید در جشنواره 
بین المللی فجر در اردیبهشــت ماه  سال آتی نام این 
کارگــردان را یک بار دیگر به تیتــر خبرگزاری ها و 

روزنامه ها آورد.
در شصت وهفتمین دوره جشــنواره فیلم برلین 
یاد عباس کیارستمی در مراســمی که به نمایش 
نسخه ترمیم شده فیلم کلوزآپ که در  سال ١٣۶٨ 
ساخته شده است، اختصاص داشت، گرامی داشته 
شد. نسخه بازســازی شــده کلوزآپ که به همت 
بنیاد ســینمایی فارابی یک سال پیش از درگذشت 
کیارســتمی ترمیم  شد، عالوه بر جشــنواره برلین 
تاکنون در جشــنواره کارلوواری، تیرانا و پوســان 
نیز به نمایش درآمده اســت. گفته می شود عباس 
کیارستمی پیش از آن که از دنیا برود، این نسخه را 
دیده و طبق گفته مسئوالن بخش بین الملل فارابی 
از این نسخه ترمیم شده راضی و معتقد بوده در هیچ 
جای دنیا نمی توانستند این گونه فیلمش را ترمیم 

کنند. 
اکران کلــوزآپ در ســالن شــماره ٨ مجموعه 
سینمایی کوبیس در مرکز شــهر برلین از اتفاقات 
ویژه جشنواره برلین امسال به شمار می آید. علیرضا 
تابش، مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی به همراه 
اسفندیاری، مدیر امور بین الملل بنیاد در این مراسم 
حضور داشــتند. ویژگی جالب این نمایش حضور 

تماشــاگران خارجی بود که نشان می داد همچنان 
کیارســتمی به عنوان فیلمســاز ایرانی در عرصه 
بین المللی مخاطبان بســیاری دارد. پــس از اتمام 
فیلم که مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت، بیشتر 
تماشاگران از درگذشــت عباس کیارستمی اظهار 

تأسف کردند.
همزمان با این اتفاق، سیف اهلل صمدیان که درباره 
جشــنواره فیلم تصویر که از اول تا ۲۰ اسفندماه در 
خانه هنرمندان ایران برگزار می شود، سخن می گفت 
خبر از بزرگداشــت ایــن کارگردان در جشــنواره 
تصویر و نیز جشــنواره بین المللی فجر داد و گفت: 
در چهاردهمین جشن تصویر  سال و جشنواره فیلم 
تصویر، ماه شب چهارده هنر ایران را از دست داده ایم. 
عباس کیارستمی از روز اول تا آخر، یکی از همراهان 
همیشگی ما در تصویر  ســال بود، چه روزهایی که 
مثل یــک نوآموز عکاســی، عکس هایــش را کنار 
تازه آمدگان دنیای عکاسی قرار می داد، بدون این که 

کوچکترین لطمه  روحی به حرفه ای  گری اش بخورد 
و چه روزهایی که پوسترهای زیادی برای ما طراحی 
کرد. او یکی از آبروهای قطعی خانه هنرمندان، یعنی 
چیدمان هفت چنار را در چهارمین جشــن تصویر 
 ســال به این رویداد هدیه کرد و تصویر  سال هم آن 
را برای همیشه به خانه هنرمندان سپرد. سال ها بود 
می  خواستم برای کیارستمی  ســال ویژه ای برگزار 
کنم که این کار به بعد از درگذشــت او موکول شد. 
وی افزود: امســال بزرگداشــتی برای کیارستمی 
برگزار خواهیــم کرد. این بزرگداشــت با همراهی 
جشــنواره فیلم فجر خواهد بود و یک بزرگداشت 
جهانی به  شمار می رود. من از طرف رضا میرکریمی 
ماموریت کاری و اخالقی دارم که در سی وپنجمین 
جشنواره فیلم فجر، بزرگداشت چند روزه ای با حضور 
شخصیت های شاخص هنری برای او برگزار کنیم. 
همچنین نمایشگاهی در ارتباط با کارهای زنده  یاد 
کیارســتمی در پردیس چارســو از اول تا هشــتم 

اردیبهشت ماه ١٣۹۶ برگزار خواهد شد. عالوه بر این، 
یک بزرگداشت دلی و خانوادگی از طرف تصویر  سال 
در افتتاحیه خواهیم داشــت و در کنار صحبت های 
دوستان نزدیک او و پخش کلیپی از آثار رسیده، فیلم 
7۶ دقیقه ای من که به اجبار و دستور عاطفی پسرش 
برای جشنواره ونیز کار کردم، به طور همزمان در دو 

سالن شهناز و ناصری نمایش خواهد داشت. 
در حالی که اخبار دلگرم کننده از جایگاه جهانی 
سینماگر برجسته ایران حال خوبی را در دوستداران 
کیارســتمی به وجود آورده بود، ســازنده سردیس 
عباس کیارستمی خبر از بدقولی مدیران و مسئوالن 
داد و در ادامه درباره سرانجام سردیس این هنرمند 
عنوان کرد که قصد دارد در مراســم ســالگرد این 
هنرمند با هماهنگی خانواده مرحوم کیارستمی از 
ســردیس رونمایی کند. رضا حسن زاده بعد از اعالم 
گالیه هایش، درنهایت خبر از این داد که ســردیس 
کیارســتمی در کارگاهــش نگهداری می شــود و 

هیچ کسی هم پیگیر نصب آن نیست.
گفتنی اســت که چنــد روز پس از درگذشــت 
عباس کیارستمی تصمیم گرفته شد پرتره زنده  یاد 
کیارستمی به صورت نیم  تنه توسط رضا حسن زاده، 
مجسمه  ساز ساخته و پس از تکمیل به خانه سینما 
هدیه شود. این سردیس در همان روزها آماده و قرار 
شد در مراســمی با حضور بزرگان ســینما در خانه 
سینما رونمایی و نصب شود که بنا به دالیلی منتفی 
شد. مدتی بعد محمدجواد حق شناس قصد داشت 
در مراسمی با حضور وزیر ارشاد دولت یازدهم از این 
سردیس رونمایی کند اما باز هم لغو شد. امروز پس 
از گذشت ٨ ماه از ساخت سردیس عباس کیارستمی 
همچنان از رونمایی از سردیس این هنرمند خبری 
نیست و این سردیس در کارگاه سازنده آن نگهداری 
می شود. چنین نکته ای می تواند به خوبی تفاوت نگاه 
مسئوالن و مدیران ما با دیگران را در پاسداشت تجارب 
هنری و فرهنگی بزرگان عرصه ادب و هنر نشان دهد.

بزرگداشت کیارستمی در برلین، تهران و تمام دنیا... 

روز کیارستمی

در آستانه اول اسفند، روز همپا »متاستاز« در 
پردیس چارسو اکران می شود

تالش برای ثبت روز »همپا«
فیلم - تئاتر »متاســتاز« در آســتانه روز 
همپا )اول اســفند(، در پردیس چارسو اکران 

می شود.
علی اصغر دشتی، کارگردان این نمایش با اشاره 
به برنامه های ســاالنه کمپین »علیه متاستاز« 
برای روز همپا گفت: امسال برای یادآوری همپاها 
به مردم، دو برنامه در نظر گرفته ایم. نخســت 
نمایش فیلم  - تئاتر متاســتاز است و امیدواریم 
کسانی که  سال گذشــته موفق به تماشای این 
نمایش نشدند، بتوانند آن را در سینما ببینند. 
همچنین در کنار نمایش فیلم نیز مراسم تجلیل 

از همپا را خواهیم داشت.
او با اشاره به این که برنامه دوم نمایشگاه عکسی 
است که در گالری شیرین برگزار می شود، افزود: 
در طول اجراهای تئاتر متاســتاز، ۴۰ عکاس به 
سرپرستی سیامک زمردی، از نمایش عکاسی 
کردند که از آن میان، ٣۶ عکس از ۲٣ عکاس در 
روزهای یکشنبه و دوشنبه، اول و دوم اسفند در 

گالری شیرین به نمایش درمی آیند.
دشتی با اشاره به تالش برای ثبت رسمی روز 
همپا در تقویم گفت:  ســال گذشته، اول اسفند 
را همزمان با آخرین روز اجرای تئاتر متاســتاز، 
به عنوان روز همپا معرفی کردیــم تا در این روز 
همپاها و اهمیت آنان به مردم معرفی شود. البته 
این روز هنوز در تقویم رسمی ثبت نشده است، اما 
درحال انجام اقدامات الزم هستیم و امیدواریم 

که این روز در تقویم  سال ۹7 ثبت شود.

 تمجید مجله تایپ نت ورک
 از پوستر »رویاهای دم صبح«

یک مجله تخصصی با انتشار یادداشتی درباره 
طراحی پوستر فیلم مستند »رویاهای دم صبح« 
از این کار تجلیل کرده است. مجله تایپ نت ورک 
که هــدف اصلی آن کشــف بهتریــن طراحان 
بااستعداد و ایده های خالقانه در سراسر دنیاست در 
مقاله ای به بررسی پوستر مستند ایرانی »رویاهای 
دم صبح« با طرحی از علی باقری پرداخته است. به 
گزارش مهر در یادداشت این مجله آمده: با وجود 
این که شیوه واقع گرایانه در طراحی پوستر فیلم 
از چهار دهه قبل رواج پیــدا کرده و همواره مورد 
اقبال نسل جدید طراحان بوده، با این حال هستند 
طراحانی که روش های متفاوتی را تجربه می کنند. 
از اثر خیره کننده هنرمند ایرانی علی باقری که در 
طراحی پوستر مستند »رویاهای دم صبح« انجام 
داده می توان به عنوان مثالی برجسته در این زمینه 
یاد کرد؛ مستندی تأثیرگذار به کارگردانی مهرداد 
اسکویی که روایتگر زندگی پر فراز و نشیب، آمال و 
آرزوهای دختران نوجوانی است که به یک مرکز 
اصالح و تربیت در تهران سپرده شده اند. باقری با 
وجود بکارگیری فضایی شاعرانه و درعین حال تلخ، 
به طور شگفت انگیزی عصاره و ذات این اثر مستند 
را به تصویر کشــیده اســت. دختری به صورت 
شــبحی به تصویر درآمده که ســر او در حاشیه 
پوستر محو و کات شده احیانا داللتی بر بی نام و 
نشان بودنش و یا حتی تأکیدی بر رانده شدنش از 
جامعه دارد. او چیزی را در آغوش گرفته که بیشتر 

به یک عروسک می ماند. 

دریچه اتفاق

به نظر می رسد حواشی فیلم قاتل اهلی را پایانی 
نیست. بعد از حواشی و جنجال های ایجادشده 
پیرامون این فیلم در روزهای جشــنواره فجر و 
نامه ای که پرویز پرستویی در حمایت تهیه کننده 

نوشت و در مقابل داریوش مهرجویی و 
سپس بهمن فرمان آرا نیز در حمایت 

از کیمیایی نامه هایی نوشــتند، 
نامه مسعود کیمیایی در پاسخ 
مهرجویــی یک بــار دیگر قاتل 
اهلی را به ســرتیتر خبرها بدل 

کرد. سه هفته پیش در اوج دعوای 
کیمیایی با تهیه کننده، مهرجویی در 

نامه اش با انتقاد شدید از بی حرمتی به کیمیایی 
و با کنایه  زدن های تند و تیز به منصور لشــگری 
قوچانی نوشــته بود: ما درواقع در حکم نردبانی 

هستیم که گاه دیگران یعنی طایفه بی سواد 
و بی تجربه از ما باال می روند و بعد به 
جای قدردانی و تشکر زهری بر ما 
می پاشــند و می گذرند. درد دل 
تو را خــوب می فهمم چون خود 
من نیز بارها گرفتار این موقعیت 
شده ام... آدم های گربه صفت و بی وفا 
این روزها مدام درحال پنجه کشــیدن 
هستند. درود بر تو  ای مرد بزرگ که این چنین با 
مهربانی و عطوفت ذاتی خود در چنین مواردی 
پاسخگو می شوی.. دریغ از این همه ناسپاسی و 

بی عاطفگی که گریبان این جامعه نابهنجار 
کنونی ما را گرفته است. 

حاال ظاهرا نوبت کیمیایی بوده 
که دست به قلم شود و به دوست 
قدیمی اش مهرجویی نامه نوشته 
و بابت آن نامه حمایت آمیز تشکر 

کنــد. کیمیایی در متــن این نامه، 
مهرجویی را »دوست سال های رفاقت 

و تعهد« خوانده و نامه او را دارای تأثیری ویرانگر 
در خلوت آدم های سیاه دانسته است. او در ادامه 
نامه اش نیز چنین نوشــته: »ما ابتــدا احترام به 

هوشــیاری می گذاریم و جان در میان تعهدها، 
نگاه به سیاه بودنشــان نمی کنیم. چون سیاه را 
نمی شناسیم. همین ســیاه، حس و ریشه  ما را 
زخم می گذارد و هر آنچه هست را سهم خودش 
می داند. سیاه سهم شــیطان است که 
ما دور از شــیطانیم. داریوش عزیز، 
همان که گفتی. از درخت ما باال 
می رونــد و به آســمان نزدیک 
می شوند و ســر آخر حتی روح 
و جان ما را انکار می کنند. دیدم 
تو چقدر تنهایی، با آن همه نوشته 
و فیلم های درخشــان در فرهنگ این 
ســرزمین کهن. انکار نخبه در عرف عام است. ما 
در عرف زندگی نمی کنیم. به زودی برای دیدنت 

به خانه ات می آیم.

پاسخ کیمیایی به نامه مهرجویی

ما سیاهی نمی شناسیم...

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

پوالنسکی براساس داستانی 
واقعی می آید...

کارگــردان محبــوب و پرطرفدار 
فیلم  شناســانه  روان  تریلرهــای 
جدیــدش را تا چندی دیگــر روانه 

سینماها می کند. رومن پوالنسکی
این فیلم که براساس یک داستان 
واقعی نام دارد مرحله فیلمبرداری را 
تمام کرده و وارد مرحله پس از تولید 
شده است. این تریلر روان شناسانه با 
مبنای  بر  اولیویه آسایاس  همکاری 
نوشته  واقعی  داســتان  یک  رمان 

دلفین دو ویگان ساخته می شود.
سونی پیکچرز کالسیکز که حقوق 
توزیع این فیلم فرانسوی زبان را برای 
آمریکا خریداری کرده اســت، پس 
از درام کشتار در  ســال ۲۰۱۱ در تمام 
با وی همکاری  پوالنسکی  فیلم های 
کرده است. پوالنسکی از همکاری با 
کمپانی سونی پیکچرز کالسیک ابراز 
خوشــحالی کرده و در گفت وگویی 
کوتاه گفت که این کمپانی نقشــی 
طوالنی در حمایت از فیلم های اروپایی 
دارد. ایــن کمپانی نیــز اعالم کرده 
مطمئن است این فیلم جدید یکی از 
پوالنسکی خواهد  فیلم های  بهترین 

بود...
  براساس یک داستان واقعی امانوئله 
ساینر در نقش یک نویسنده پاریسی 
بازی می کند که یک زن اســرارآمیز 
که در یک مراســم امضای کتاب با 
او آشنا شــده، نقشــی متفاوت در 
زندگی اش بازی می کند. نقش این زن 
 را اوا گرین بازیگر ۳۶ساله فرانسوی

 بازی می کند...

 گلزار کنسرت 
هم می دهد!

محمدرضــا گلــزار در تمام این 
سال ها نشــان داده که به فعالیت 
در عرصه های مختلــف و متفاوت 
عالقه مند است. او که یک زمان در 
نقش مربی والیبال و زمانی دیگر در 
نقش مدل تبلیغاتی ظاهر می شــود 
و البته همواره با دنیای موســیقی 
نیــز ارتباطش را حفظ کــرده، در 
جدیدترین اقــدام متفاوتش اعالم 
کرده که کنســرت موسیقی برگزار 

خواهد کرد...
در خبری که ایســنا منتشر کرد 
آمده بود کــه این بازیگر ســینما 
بیستم اسفندماه در دو سانس ۱8:۳۰ 
و ۲۱:45 در ســالن میالد نمایشگاه 
بین المللی تهران روی صحنه خواهد 
رفت. رهبری ارکستر این کنسرت را 
حامد برادران برعهده دارد. 4۰ هزار 
تا ۱4۰ هزار تومان قیمتی اســت که 
دوســتداران گلزار باید برای دیدن 
این کنسرت پرداخت کنند. پیگیری 
خبرنگار » شهروند« مبنی بر این که 
آیا گلزار در این کنســرت به عنوان 
یا  شــد  خواهد  حاضــر  خواننده 
نوازنده؛ به جایی نرسید. این درحالی 
اســت که گلزار به جز نوازندگی در 
گروه آریان در ابتــدای راه هنری و 
سپس در ســال های بعد انتشار تک 
آهنگ هایی چنــد فعالیتی چندان 
جدی در موســیقی نداشــته و اگر 
قرار باشد حضور او در این کنسرت 
به عنــوان خواننده باشــد، معلوم 
نیست قرار است زمان کنسرت را با 

چه آهنگ هایی پر کند! 

  

کاتکات

  حمید نعمت اله که امسال با فیلم رگ خواب در جشنواره حضور داشت، فیلمبرداری فیلم جدیدش 
»شعله ور« را در زابل به پایان رساند/ عکس: مهر

  اینجا خانه هنرمندان است. محل برگزاری نشست خبری چهارمین جشنواره تصویری سال با حضور سیف اله  
صمدیان و عکاسان و خبرنگاران رسانه ها/ عکس: ایسنا

  مراسم رونمایی از آلبوم » مست ِ ُهشیار« با انتقاد  از کم توجهی به موسیقی سنتی ایران برگزار شد. عکس : مهر
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