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گردهمایی عاشقان موالنا با ادای احترام به شجریان
گالــری
روز

نیلوفر ساسانی
خبرنگار

فرهنگسرای سرو از اواخر هفته جاری
میزبــان عالقهمنــدان حــوزه ادبیــات
و دوســتداران هنرهــای تجســمی
اســت .از روز پنجشــنبه  8اســفندماه
نمایشگاه خط نگارههایی که براساس
اشــعار مولــوی بلخــی بــه تصویــر
کشیده شــدهاند ،در این فرهنگسرا به
نمایــش در میآید .در این نمایشــگاه

با عنــوان «عاشــقان موالنا» آثــاری از
خوشنویســان و هنرمندان معاصر به
همراه جمعــی از هنرجویــان کامران
کوهســتانی به نمایش در آمده است.
کامــران کوهســتانی اســتاد انجمــن
خوشنویسان اســت که پیش از این به
عنوان نویسنده ،روزنامه نگار و منتقد
خوشنویســی فعالیت داشــته اســت.
عــاوه بر نمایشــگاههای متعددی در
داخل ایران ،کشورهای ژاپن ،فرانسه،
ایتالیــا ،کانــادا ،کویــت ،تاجیکســتان،

فیلم روز

مریم شهبازی
خبرنگار

«شــمارش معکــوس» ســال گذشــته
میالدی ب ه کارگردانی «جاستین دک»
روانه ســینماهای جهان شــد ،هرچند
این فیلم در ردهبندیهای موضوعی
در ژانــر وحشــت قــرار دارد امــا اگــر
پیگیر این قبیل ساختههای سینمایی
هســتید بایــد بدانیــد کــه نمیتــوان
انتظــار چندانی از آن بهعنوان فیلمی

ëëنام نمایشگاه :عاشقان موالنا
ëëزمان افتتاحیه 9 :اسفندماه
ëëمکان :فرهنگسرای سرو

ترســناک داشت .شــمارش معکوس
از همــان ابتــدا یــادآور ســینمایی
«مقصــد نهایــی » اســت؛ مجموعــه
قســمتهایی کــه پخــش قســمت
نخست آن ســال  2000و ب هکارگردانی
«جیمــز ونــگ» اکــران و بــا اســتقبال
خوبــی هــم روبــهرو شــد .ماجــرای
شــمارش معکــوس از یــک دورهمی
دوستانه شروع میشــود و چند جوان
که قرار میگذارند اپلیکیشنی را نصب
کننــد کــه زمــان دقیــق مــرگ آنــان را

اعالم میکنــد .پایان میهمانی با آغاز
نشــانههایی از مرگ نخستین قربانی
همــراه میشــود ،پرســتار جوانــی کــه
تنها ســه روز بــرای نجات خــود و تنها
خواهــرش فرصــت دارد و ناامیدانــه
دســت بــهکار میشــود تــا بلکــه راهی
برای فرار از نفرینی که گرفتارش شده
بیابــد .الیزابت الیل ،جــردن کالووی،
آنــه وینتــرز و چارلــی مــک درمــوت
بازیگرانی هســتند کــه در این فیلم به
ایفای نقش میپردازند.

جانی دپ و قدرت کوچکها

غول هالیوود پشت میلههای زندان
اتفاق
روز

یگانه خدامی
خبرنگار

جشنواره
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غول هالیوود؛ این لقبی بود که به هاروی
واینســتاین داده بودند .کســی که نامش
در فهرســت عوامل فیلمهای مطرحی
ماننــد «دارودســته نیویورکیهــا»،
«شکســپیر عاشــق» و «داســتان
عامهپســند» بــود ،آن هــم بهعنــوان
تهیهکننده .اما حاال نامش تداعیکننده
یک جرم است؛ تجاوز و آزار جنسی.
دو سال و نیم بعد از اولین اتهاماتی
کــه بــه واینســتاین زده شــد دادگاه بــه
گناهــکار بــودن او حکــم داد و ممکــن
اســت کســی کــه یکــی از مطرحتریــن
تهیهکنندگان هالیوود بود  25سال آینده
را در زندان بگذراند.
قاضــی دادگاه فــدرال نیویــورک
پــس از اینکه حکم واینســتاین مبنی بر
تجاوز جنســی درجه  ۳و جرایم جنسی
درجــه یک خوانده شــد دســتور داد او را
بــا دســتبند به زنــدان ببرنــد و آزادی به
قیــد ضمانــت را نپذیرفــت .هرچند که
ایــن پایــان کار او و اتهاماتــش نیســت.
واینســتاین دادگاه دیگــری هــم در
لسآنجلس بههمیــن اتهام دارد چون
دو زن دیگر او را به تجاوز جنسی در سال
 ۲۰۱۳متهم کردهاند.
او که یک بار برای «شکسپیر عاشق»
در اســکار روی صحنــه رفتــه بــود و این
جایــزه ســینمایی را در دســت گرفــت،
خیلی وقت است جایی در دنیای سینما
ندارد چون همان زمان که اولین اتهامها
بــه او وارد شــد ،هالیــوود او را از تمــام
پروژههــا کنار گذاشــت تا با یــک متجاوز
همکار نباشد .نیویورک تایمز و نیویورکر
اولین نشــریههایی بودند که سال 2017

نوشــتند تهیهکننــده مشــهور هالیــوود
از ســوی چندیــن زن بــه آزار و تجــاوز
جنســی متهم شــده اســت .واینســتاین
همان زمان هرگونه رابطه جنسی بدون
توافــق را تکذیــب کرد اما نمیدانســت
موجــی علیهاش راه میافتد و بســیاری
از ســتارهها و چهرههای هالیــوود او را به
همین عنــوان متهــم میکنند .کســانی
مانند آنجلینا جولی ،ســلما هایک ،اوما
تورمن و گوئینت پالترو .همزمان یکی از
مهمترین جنبشهای زنانه هالیوود راه
افتاد؛ جنبش « »ME Tooیا «من هم»
کــه با آن بســیاری از ســتارههای ســینما
جــرأت کردنــد از آزار جنســی صحبــت
کننــد و در نهایــت شــمار شــاکیهای
واینستاین به  75نفر رسید.
البته جنبش به هالیوود محدود نشد
و هشــتگی بــه همین نام در شــبکههای
اجتماعی هم راه افتاد که با آن بسیاری
از زنان درباره مشــکالتی که در محل کار
برایشــان ایجاد شــده یا آزارهایــی که در
دورههای مختلف زندگیشــان دیدهاند
نوشــتند .جنبشــی کــه از آن بهعنــوان
یکــی از موفقتریــن کمپینهای مربوط
بــه حقوق زنــان و منــع خشــونت علیه
زنــان یــاد میشــود ،هرچنــد خیلیهــا
هم متهم شــدند که از این جو اســتفاده
کرده و روابط عادیشان را بهعنوان آزار
جنسی مطرح کردهاند و حقالسکوت و
غرامــت گرفتند .مســألهای که در فصل
آخــر ســریال « »The affairهــم بــه آن
اشاره شد.
ëëردپای غول در سیاست
جالــب اینجاســت کــه از زمــان
صــدور حکــم علیــه واینســتاین بیشــتر
واکنشهــا بــه آن سیاســی بــوده اســت.
انــگار هالیوودیهــا دیگر چنــدان درگیر

مســأله نیســتند امــا دونالــد ترامــپ
رئیس جمهوری امریــکا یک روز پس از
آخرین جلســه دادگاه تهیهکننده سابق
هالیوود گفت که گناهکار شناخته شدن
«هــاروی واینســتاین» به تجــاوز و اقدام
جنســی مجرمانه ،حاوی «پیامی بسیار
نیرومند» اســت« :به نظر من این برای
زنها خیلــی خوب بود .پیــروزی بزرگی
بــود کــه پیامــی نیرومنــد فرســتاد؛ یک
پیام بســیار بســیار نیرومنــد .همانطور
که میدانید ،مــن هیچوقت از هواداران
هاروی واینســتاین نبودم .در حقیقت او
گفته بود که سخت تالش خواهد کرد تا
من را در انتخابات شکست دهد .نتیجه
این تالش او چه بود؟»
هیــاری کلینتون هم کــه برای اکران
مســتند «هیــاری» در جشــنواره فیلــم
برلیــن حضــور دارد دربــاره ایــن حکــم
گفت« :کامالً هویداست که مردم دقیق

مســأله رســوایی جنســی واینســتاین را
دنبــال میکننــد و منتظر حکــم دادگاه
او بودنــد .حــاال دیگــر زمان حسابرســی
اســت و هیأت منصفه هم خــوب آن را
دریافت هاند».
البته هیالری خــودش هم در مظان
اتهــام اســت چــون واینســتاین بــرای
کمک بــه کمپین هیــاری کلینتون یک
میلیــون و  400هــزار دالر کمــک اهــدا
کــرده بود و او در جشــنواره برلین درباره
این ارتباط مالی و کمپین با واینســتاین
گفــت« :آن زمــان چیزی از این مســائل
نمیدانستیم .چطور باید میدانستیم؟
او بــرای من بــرای اوباما و بــرای الگور و
تمــام دموکراتهــا پــول جمــع میکرد
ضمــن اینکــه او بــا بســیاری دیگــر نیــز
همــکاری داشــته اســت .او بــا همــه
دموکراتهــا همــکاری کــرده از بــاراک
اوباما تا جان کری و الگور».

ایــن حرفهــا نشــان میدهــد نفوذ
کسانی مانند واینستاین فقط در هالیوود
نیست و در سیاست هم رد پاهای جدی
از آنها دیده میشود.
هــاروی واینســتاین  ۶۷ســاله ،از
یــک اتهــام یعنــی «تــاش عامدانــه و
مجرمانه برای به تله انداختن قربانیان
آزارجنسی» تبرئه شده است اما معلوم
نیســت بــرای آن دو پرونــدهای کــه در
لسآنجلــس انتظــارش را میکشــند
متهــم میشــود یــا نــه و چقــدر ممکن
اســت در نهایت به زندان بیفتد .وکالی
واینســتاین گفته بودنــد توانســتهاند در
ازای پرداخــت  ۴۴میلیــون دالر با زنانی
کــه مدعــی قربانــی آزارهــای جنســی
شــدهاند به توافــق اولیه برســند اما این
اتفاق نیفتاد تا پرونده یکی از مهمترین
جنبشهای زنانه ســینما به این راحتی
بسته نشود.

وحید تاج از تجربه حضور در کنار محمدرضا شجریان گفت

وفادار به فرهنگ غنی موسیقی آوازی باشیم
گفت وگوی
روز

نداسیجانی
خبرنگار

شــجریان تلمــذ کــرده و از میراثداران
ســبک اوســت .ایــن خواننــده در یکی
دو روز اخیــر ،تصنیــف «بخــوان بهنام
عاشــقی» را در تجلیــل از مقام هنری
محمدرضا شــجریان که این روزها در
بستر بیماری است منتشر کرده است.
شعر این اثر از علیرضا بهرامی است و
آهنگسازی آن را حمید اسماعیلزاده
انجام داده است.
او در مورد حفــظ و ارائه این میراث
مانــدگار اظهارکــرد« :اگــر در آموختــن
هر هنری نگاه ســطحی داشــته باشیم
بــه طــور یقیــن ایــن آمــوزش زودگــذر
و مقطعــی خواهــد بــود .در یکــی دو
روز گذشــته کلیپــی در فضــای مجازی
منتشــر شــده بــود در مــورد ســاز و آواز
استاد شجریان و استاد جلیل شهناز در
دستگاه شــور؛ با شنیدن این اثر که یک
دقیقــه از آن در شــبکههای اجتماعــی
قــرار گرفته بــود متوجه میشــوید آواز
آقای شجریان با چه نظم و دقتی
خوانده میشود و چه زیبا تار و
پود ســاز و آواز در زمانی شاید
کمتــر از یــک دقیقــه درکنــار
هــم قــرار گرفتــه و همیــن
دقایــق کوتــاه بــرای کســانی
کــه پیگیــر موســیقی آوازی
هســتند درس بزرگی است.
اما اگر بخواهیم ســاز یا آواز
اســتادان شجریان یا جلیل
شــهناز یا هر اســتاد دیگر را
بهصــورت ســطحی دنبال
کنیم مسلماً زودگذر است و
با شکست مواجه میشود».
خــود مــن همیشــه آثــار
خوانندگان بزرگ را در ذهنم
تجزیه و تحلیل میکنم و این
کار را در زمــان دانشــجوییام

آموختــم و آثــار آهنگســازان مختلف
دنیــا چــون موتــزارت ،بتهــوون ،بــاخ
و ...را تجزیــه و تحلیــل میکــردم و بــا
خود گفتم چه خوب اســت این کار در
آواز ایرانــی هــم انجام شــود .بنابراین
هــر آوازی را کــه میشــنیدم بــه لحاظ
صدادهی ،نوع کششها ،انتخاب شعر
و تلفیق شــعر و موسیقی جملهبندی
و ...تجزیه و تحلیل میکردم.
بنابرایــن بایــد بحــث آموزشــی و
معرفــی آواز بهصــورت علمیتــر و
اصولیتر انجام بگیرد .باید موســیقی
آوازی چــه بهصــورت خصوصی و چه
عمومی و دولتی در رســانهها پرداخته
و آنالیز شود .اگر میخواهیم موسیقی
ایرانی در بین جوانها اشاعه پیدا کند
و نســل جــوان موســیقی بــه آن پایبند
باشــند ،الزم اســت خیلــی دقیــق و
موشــکافانه آن را بررســی کــرد تا حال
آواز ما بهتر شود.
وحید تاج تجربه سالها حضور در
محضر شجریان بودن را اینگونه بیان
میکند« :ســالهایی که در کارگاه آواز
ایشــان بــودم ،جــدا از آمــوزش آواز و
موسیقی مهمترین درسی که از استاد
آموختم اخالق بود .من بر این نظرم
در هــر حرفــه و هنری جــدا از آموزش
آن حرفه ،عوامل دیگری هم هســتند
که یک هنرآموز یا دانشــجو باید آن را
تحصیــل کند .به یاد دارم آن زمان که
مکتب استاد شجریان را میآموختیم
اولیــن روزی کــه وارد کالس شــدیم
اســتاد از اتحــاد و دوســتی صحبــت
کردند و نســبت به ایــن موضوع تأکید
بسیاری داشتند .این اتحاد به معنای
کنار هم بودن نیست ،بلکه هنرمندان
بایــد بــه معنــای واقعــی بــا یکدیگــر
متحد باشند».

وصال روحانی
خبرنگار

هفتمیــن روز جشــنواره معتبــر و بینالمللی فیلم «برلیــن  »2020ثابت کرد که
خارج از بخش مســابقه این جشــنواره نیز رخدادهای جالبی جریــان دارد .یکی
از آنها پخش فیلم جدید «میناماتا» در قسمت خارج از مسابقه برای حاضران
بــود .ایــن فیلم به دبلیو یوجین اســمیت ،عکاس سرشــناس جنگــی امریکا (با
بــازی جانی دپ معروف) میپردازد و دســتاوردهای واقعــی زندگی پرماجرای
او را شــرح میدهــد .اســمیت در یک رویــداد دراماتیک مجبور بــه تقابل با یک
کارتل بزرگ تبهکاری میشــود که برای رسیدن به خواستههایش مردم منطقه
میناماتای ژاپن را مســموم میکند و به ســوی مرگ سوق میدهد .در مسیر این
رویدادها و در شرایطی که اسمیت خسته و ناالن است یک زن جوان بهنام ایلین
(با بازی مینامی) او را تشــویق به انجام یک کار بزرگ و تازه حرفهای میکند که
شاید از مهمترین توفیقهای عمر او باشد.
جانی دپ که به برلین ســفر کرده اســت تا پس از دو نوبت پخش فیلم در این
جشــنواره با نمایندگان رسانهها سخن گوید و در این فیلم با بیل نیگی بریتانیایی
(ایفاگر نقش باب هیز ،سردبیر نشریه الیف) و هیرویوکی سانادا ژاپنی نیز همبازی
اســت ،در نشســتی خبری طی روز چهارشنبه به ارباب جراید گفت« :دلیل اصلی
حضــورم در ایــن فیلــم ارادت و عالقهای اســت که از گذشــته به یوجین اســمیت
داشــتهام و با مطالعه داســتان و جزئیات زندگی او بیش از پیش به دشــواریهای
کارش پــی بــردم .او حاضر شــد بســیاری از نعمات زندگــی را فدا کند تــا بتواند از
وقایعی تاریخی بهترین عکسها را بگیرد و مهمترین درسها را به ما بدهد».
فیلــم «میناماتــا» بــه مــا میگوید اســمیت به ســبب صدمــات وارده به وی
ن شــده ولی جریان
طــی جنگهــای مختلف دچار انواع بیماریها و گوشهنشــی 
ســیال زندگی او را رها نمیکند .دپ در این باره در برلین گفت« :اســمیت هرگز
در زندگــیاش آرام نگرفت و به نظر میرســد درون دیدگاه خاص خود نســبت
بــه زندگی حبس شــده بــود .البته ما هنرپیشــهها هم گاهی در این گونه شــرایط
قــرار میگیریــم و ایزولــه میشــویم و فکــر میکنــم دوای درد همه مــا و راهحل
مشــکالتمان نــگاه انداختــن بــه زندگیهــای ســنتی اســت کــه چینیها با اســم
ئیچینگ و انگلیســی زبانها در متون موســوم به «کتــاب تغییرات» تهیه کرده
و در اختیار عموم گذاشــتهاند .من فکر میکنم نیــروی عمومی مردم که نتیجه
همیــاری آنهــا با یکدیگر اســت و مــن آن را «قدرت کوچکهــا» مینامم حالل
بسیاری از مشکالت خواهد بود».
ëëکرهایها در جستوجوی پیروزیهای تازه
البته همه ســر و صداهایی که جانــی دپ در ارتباط با فیلم «میناماتا» ایجاد
کرد و مشارکت اندرولویتاس کارگردان و بنوا دلهوم فیلمبردار این کار سینمایی
در ایــن قضیــه نیــز رقابــت فیلمهای بخش مســابقه را برای ســبقت جســتن از
یکدیگر متوقف نکرد .روز چهارشــنبه هیأت داوران جشــنواره با ریاست جرهمی
ایرونز بریتانیایی و سینمادوستان به تماشای سه فیلم دیگر این قسمت نشستند
که یکی از آنها «زنی که فرار کرد» ســاخته جدید هونگ ســانگ سو کرهای بود که
اضافه بر کارگردانی ،نوشــتن ســناریو ،تدوینگری و ســرودن موسیقی متن فیلم
را نیز برعهده داشتهاســت .این فیلم به لطف بهرهگیری از چند هنرپیشــه قوی
کرهای همچون کیم مین هی ،سئو یانگ هوا و کیم سائه بیوک به لحاظ بازیها
هم در ســطحی باال قرار دارد و با توجه به پیروزیهای پر ســر و صدای یک ســال
اخیــر فیلم کرهای «پارازیت» شــامل چهار جایزه اســکار و تصاحب نخل طالی
کــن ســازندگان این فیلم نیز نســبت به سرنوشتشــان در برلیناله امســال ناامید
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وحیــد تــاج برایــن نظــر اســت کــه
موســیقی آوازی همچنــان مخاطــب
خود را حفظ کرده و کسانی که دغدغه
این هنر را دارند کماکان به فعالیتشان
در ایــن زمینه ادامــه میدهند و به آن
وفادار هستند.
تــاج از جملــه خواننــدگان خــوب
موســیقی ایرانی اســت که تا بــه امروز
تعهــد خــود را بــه هنــرش و میــراث
مانــدگار اســتاد خــود ،محمدرضــا
شجریان حفظ کرده و در این سالها با
انتشار آلبومهای موســیقی و برگزاری
کنســرتهای بســیار در داخل و خارج
از ایــران در معرفــی موســیقی ایــران
زمین تالشهای بسیاری انجام است.
قرار اســت تازهترین آلبــوم او با عنوان
«هــوای بیقراریهــا» که بــا همکاری
ارکســتر«ویرتوزهای» کشــور اوکرایــن
ضبط شــده ،تا پیش ازســال نو منتشر
شــود ،این آلبوم نســبت به دیگــر آثار
تــاج متفــاوت بــوده و حــال وهوایــی
عاشقانه دارد« .هوای بیقراریها» که
نام یکی از قطعات آلبوم است دارای
هشــت قطعه بــه آهنگســازی مهدی
عبدی و محمدامین همایی و با اشعار
بهمن محمدزاده اســت .به گفته تاج،
این اثر یک کار ارکســترال اســت که در
مــدت زمان حدوداً یــک ماهه خوانده
شــده اســت .ایــن خواننــده در تدارک
است سال  99کنســرتهای این آلبوم
را در ایران و اروپا برگزار کند.
وحیــد تــاج ،دربــاره شــرایط حــال
حاضر بازار آلبومهای موسیقی سنتی
بــه «ایــران» گفــت« :موســیقی آوازی
مخاطــب خود را حفظ کرده و کســانی

کــه دغدغــه ایــن موضــوع را دارنــد
کمــاکان بــه ایــن هنــر وفادارهســتند،
ضمن اینکــه آن دســته از هنرمندانی
هم که در این ســبک و سیاق فعالیت
میکننــد پایبنــد و وفــادار بــه ایــن
موضوعانــد .بهعنوان مثــال خود من
از جملــه کســانی هســتم کــه بســیار
عالقهمندم در این زمینه کار کنم و در
کنسرتهایم آواز بخوانم اما متأسفانه
گرایش مخاطب امــروزی تغییر کرده
یهای
و بــه سمتوســوی موســیق 
ریتمیــک ،ترانــه و تصنیــف رفتــه و به
هــر چیز بــه غیــر از آواز روی آوردهاند.
در واقــع جامعــه ما دچــار آواز گریزی
شــده و بهتراســت درباره این معضل
مهمــی که در جامعه و فرهنگ ما رخ
داده بررســی عمیقتری انجام بگیرد.
فرامــوش نشــود در شــکلگیری ایــن
اتفاق ،اهالی هنر و موســیقی و کسانی
کــه دغدغــه ایــن موضــوع را دارنــد و
همچنین رسانهها نقش مهمی دارند
و بایــد بــه معرفــی موســیقی آوازی
و ارائــه درســت آن بپردازنــد و توجــه
بیشتری نشان دهند.
وحید تاج عالوه برعالقهمندیاش
بــه آواز تــاش کــرده درارائــه ایــن
هنــر از اشــعار فاخــر نیــز بهــره ببرد
و حساســیت بــه ایــن موضــوع در
کارهــای او بخوبی مشــهود اســت تا
آنجــا که درآلبــوم جدیــدش هم از
اشعاری اســتفاده شــده که کلمات
آن بــرای مخاطــب درک بهتــری
داشــته باشــد .او در ادامه بیان کرد:
«توجــه بــه شــعر و ادبیــات باید در
اولویت قرار بگیــرد و کلماتی به کار
برده شــود که بــار معنایی بیشــتری
داشته باشند ،چرا که موسیقی آوازی
هنری فاخر و باوقاراســت و ریشــه در

فرهنگ و هنر دارد لذا نباید از کلمات
ســخیف و دمدســتی اســتفاده کــرد.
نکته دیگر اینکه در به کارگیری اشــعار
الزم اســت شــرط اخــاق نیــز رعایت
گــردد ،به طــور مثــال درســاخت یک
قطعــه بــا کالم خواننــده یا آهنگســاز
شــعر را از شــاعر قــرض میگیرنــد و
موظف هستند نســبت به آن امانتدار
باشــند ».وحید تاج از سال  84تا سال
 93در کارگاه آواز اســتاد محمــد رضــا

ëëشمارش معکوس
ëëکارگردان و نویسنده :جاستین دک
 ëëبازیگران :الیزابت لیل ،جردن
کالووی و...
ëëمحصول2019 :

روز زن فراری کرهای در «برلیناله »2020

گام آخر برای مهمترین پرونده سینمایی جهان برداشته شد

تلگراف
خبــــــر
ëëعلی فروغی مدیر شــبکه سه سیما
برنامههای جدید این شبکه را اعالم
کرد که از جمله آنها تولید سریالهای
جدیــد اســت .بــه گفتــه او ســریال
 ۳۰قســمتی دوپینــگ بهکارگردانــی
رضا مقصــودی و تهیــه کنندگی امیر
پروین حســینی ،ســریال  ۹۰شــبی با
نام موقت نیوجرســی بهکارگردانی
جــواد رضویان و ســیامک انصاری و
تهیه کنندگی مهدی فرجی ،ســریال
 ۵۰قســمتی ســرباز بــه کارگردانــی
هادی مقدمدوســت و ســریال زمین
گــرم بــه نویســندگی و کارگردانــی
ســعید نعمــتاهلل و تهیــه کنندگی
محمدرضا شفیعی و سریال تاریخی
«میجــان» بهکارگردانــی مرجانــه
اشــرفیزاده و تهیــه کنندگی ســعید
پروینی از تولیدات نمایشی شبکه سه
در ســال آینده خواهد بود .همچنین
فصل دوم عصر جدید از شب میالد
امیرالمؤمنین(ع)بهرویآنتنشبکه
سه سیما میرود.
«ëëجیــران» دومین ســریال حســن
فتحــی برای شــبکه نمایــش خانگی
خواهــد بود .درحــال حاضر انتخاب
بازیگــران اصلــی این ســریال انجام
شــده و قــرار اســت پرینــاز ایزدیــار،
بهرام رادان ،بابک حمیدیان و شبنم
مقدمــی در آن بازی داشــته باشــند.
این سریال درباره زندگی ناصرالدین
شاه قاجار اســت و به اتفاقهای بعد
از مرگ امیرکبیر میپــردازد .پیشتر
اعالم شــده بــود پرینــاز ایزدیــار قرار
اســت در نقــش جیــران ،بــازی کند.
حاال طبق اطالعات جدیدمشخص
شده که فتحی برای نقش ناصرالدین
شــاه ،بهــرام رادان را انتخــاب کــرده
اســت و نقــش مهدعلیــا (مــادر
ناصرالدین شــاه) را به شبنم مقدمی
ســپرده اســت .بابک حمیدیان هم
قــرار اســت در نقش ملیجــک دربار
ناصرالدین شاه بازی کند.
ëëمراســم اختتامیــه پانزدهمیــن
جشــنواره ســینمایی کلیســای
ارتدوکــس روس بهنــام وســترچا
(بــه معنــای دیــدار) کــه در آن فقــط
فیلمهای اخالقی شــرکت داشــتند،
در شــهر اوبنینسک در اســتان کالوگا
در جنوب مسکو برگزار شد .انیمیشن
«کالف» بــا کارگردانــی ملیحــه
غالمــزاده ،بهتریــن فیلم جشــنواره
بینالمللی کلیسای ارتدوکس روس
شناختهشد.
ëëشــبکه دو در شــبهای باقــی
مانــده اســفندماه دو ســریال طنــز را
روانــه آنتــن خواهــد کرد کــه پخش
اولیــن قســمت از مینیســریال طنز
«زندگی شــگفتانگیز است» شنبه
 ۱۰اسفند ســاعت  ۲۱:۳۰خواهد بود.
رضــا داوودنــژاد ،ســحر ولــد بیگی،
حمیــد لوالیــی ،نگیــن معتضــدی،
مهــران رجبــی ،خشــایار راد ،ســاناز
ســماواتی ،فرهاد بشــارتی و ...در این
ســریال بازی کردهاند .با پایان گرفتن
مینیســریال «زندگی شگفتانگیز
اســت»؛ ســریال ده قســمتی «سامو
بندری»بهتهیهکنندگیسیدعلیرضا
ســبطاحمدی و کارگردانــی ابراهیم
فروزش در جدول پخش برنامههای
شــبکه دو قرار خواهد گرفت .حسن
پورشــیرازی ،مائده طهماسبی ،علی
اوسیوند ،مهدی فقیه ،آریاوا رستمی
و ...از جملــه بازیگــران ایــن ســریال
هستند.
ëëشــبکه نســیم بــرای ســال تحویل
برنامه چهــل تیکــه را در نظــر گرفته
اســت اما دو برنامه پر مخاطب این
شبکه خندوانه و دورهمی قرار است
هر شب روی آنتن شــبکه نسیم قرار
بگیرند .سری چهارم برنامه دورهمی
هم که از شــب یلــدا روی آنتن رفت
و ایــن شــبها مخاطبــان بــا آن
همراه هســتند ،در نــوروز ۹۹روزهای
چهارشنبه تا جمعه پخش میشود.

امارات و ...میزبان آثار این خوشنویس
ایرانی بودهاند .این نمایشــگاه با ادای
احتــرام بــه خســرو آواز ایــران ،اســتاد
محمدرضــا شــجریان ســاعت 17
روز پنجشــنبه ضمــن برگــزاری آییــن
گشــایش بــرای میهمانــان ارجمنــد
بــه صــورت رســمی افتتاح میشــود.
عالقهمنــدان میتواننــد در ایــن
ســاعت به نشــانی خیابان ولی عصر،
باالتــر از پارک ســاعی خیابان ســاعی
فرهنگسرای سرو مراجعه کنند.

شمارش معکوسی برای پایان زندگی

نیســتند .این در حالی اســت که در کارنامه یک ربع قرنی هونگ ســانگ ســو در
حرفــه کارگردانــی فیلمهای موفق و تأیید شــدهای همچون «انــگار همه چیز را
یدانی» (« ،)2009تپه آزادی» ( )2014و «شــب در ســاحل به تنهایی» ()2017
م 
هم مشاهده میشود.
ëëبرهان قربانی در مسیر راینر و رنر فاسبندر
دیروز فیلم « »DAU. Natashaهم که کار ایلیا کرژانوفسکی و یکاترینا اوئرتل
اوکراینی است ،در برلین به نمایش درآمد و همین طور «برلین الکساندر پالتز»
کــه برهــان قربانــی کارگــردان افغانی تبــار تبعه آلمــان آن را ســاخته و یک «به
روزسازی» روی داستان کالسیک سال  1929آلفرد دوبلین با همین نام به شمار
میآید ،قربانی در حالی با هنر بازیگری ولکت بونگیو گینهای و یال هاس آلمانی
این نسخه تازه را رو کرده که در سال  1980راینر ورنر فاسبندر کارگردان مشهور و
فقید و صاحب سبک آلمانی هم یک مینی سریال موفق را از روی آن ساخته و
به نمایش در آورده بود.
ëëدر دنیای یک نقاش ویژه
یکی از فیلمهایی که روز سهشنبه نمایش دوم و سوم خود را در برلین تجربه
کــرد و از امروز (پنجشــنبه) اکران عمومی آن در ایتالیــا و بخش دیگری از اروپای
غربــی هــم آغاز میشــود ،کاری بهنام «پنهان شــده» ســاخته جورجیــو دیریتی
ایتالیایی اســت ،ایــن فیلم پیرامون زندگی نقاشــی بهنام آنتونیــو لیگابو و مبتال
شــدنش به بیماری روانی و دوســتی و مراوداتش با مجسمهســازی بهنام آندریا
موزالی اســت و طبعاً بهعنوان نماینده ایتالیا در جشــنواره امسال برلین شرکت
کــرده اســت .ایفای نقش لیگابــو در این فیلم به الیو جرمانو هنرپیشــه ایتالیایی
سپرده شده که در سال  2014نقش جیاکومو لئوپاردی ،شاعر و فیلسوف ایتالیایی
را هــم در فیلم «لئوپاردی» بــه کارگردانی ماریو مارتونی بازی کــرده بود .آندریا
ن شــده» در قالــب موزالی ظاهر شــده اما صرفنظر
چرپلــی هــم در فیلم «پنها 
از بازیهــای حرفهای این دو هنرپیشــه که آنها را کاندیــدای جدی جوایز خرس
نقرهای بهترین هنرپیشههای جشنواره میکند ،باید متذکر شد که بیشترین تأثیر
را در شــکلگیری این فیلم دیریتی داشته که ســابقه ساخت یک کار درام موفق
دیگر همچون «مردی که خواهد آمد» را هم در کارنامه هنری خویش دارد.

