
کتابی که نویسنده اش دل ُپری از آن دارد
 یک موالناپ��ژوه می گوید: هر 
وق��ت فرص��ت پی��دا می کن��م از 
اش��تباه دار بودن نس��خه سال 89 

کتاب»   مکتوبات«   می گویم. 
توفیق سبحانی با اشاره به تصحیح 
جدی��د کتاب   »   مکتوب��ات«    موالنا 
گفت: اولین بار این کتاب را سال 71 
توسط مرکز نشر دانشگاهی چاپ کرده بودم. آن کتاب جمعا پنج یا 
ش��ش غلط داشت. برای بار دوم سال 89 براساس نسخه ای که در 
کتابخانه آیت اله مرعش��ی نجفی پیدا کردم دوباره   »   مکتوبات«   را 
تصحی��ح ک��ردم؛ اما پس از چاپ متوجه ش��دم این کت��اب در هر 
صفح��ه اش پنج یا ش��ش غلط دارد. او در ادام��ه اظهار کرد: بعد از 
اعتراض به ناشر به من گفتند که این نسخه را از بازار جمع می کنیم، 
اما این کار را نکردند و آن را فروختند. در حال حاضر هم هر وقت 
فرصت پیدا می کنم از اش��تباه دار بودن نس��خه سال 89 می گویم و 
می گوی��م ک��ه به چاپ س��ال 71 اعتماد دارم. در ح��ال حاضر نیز 
تصحیح جدیدی از این کتاب را به مرکز نش��ر دانشگاهی داده ام تا 
دوباره چاپ ش��ود. این  را که این قرن نوبت چاپ به آن می رس��د یا 

قرن بعدی نمی دانم! سال در کار ما زمان کوتاهی است. 
جایگاه بلند   شاهنامه    در ادبیات عرب

نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می دهد شاهنامه  فردوسی 
از جای��گاه بلن��دی در ادبیات عرب برخوردار اس��ت. در چکیده  
پایان نامه ای با عنوان   »کارنامه فردوس��ی و ش��اهنامه پژوهی در 
ادب عرب«    که س��ال 1383 در دانش��گاه فردوس��ی و در مقطع 
کارشناسی ارش��د دفاع شده است، می خوانیم: شاهنامه  فردوسی 
از جای��گاه بلن��دی در ادبی��ات عرب برخوردار اس��ت. بنابراین 
پژوهش هایی که تاکنون درباره  آن صورت گرفته، به همان اندازه 
متنوع و مختلف اس��ت. در این پایان نامه پژوهش ها و تحقیقات 
محققان و ش��اهنامه پژوهان عرب شناسایی شده و مورد بررسی 
قرار گرفته است. برای آشنایی خواننده با نظریات محققان عرب 
در مقدم��ه اوض��اع و اح��وال زندگ��ی فردوس��ی، ویژگی های 
ش��اهنامه، موضوعات آن، تاثیر آن بر ادیبان ایرانی و غیرایرانی، 
تاثیرپذی��ری ادیب��ان ع��رب از ش��اهنامه و توج��ه و عنای��ت 

شرق شناسان به آن آمده است. 

رابرت دنیرو: خوشحالم هنوز در بازی هستم
رابرت دنیرو بازیگر 73 س��اله 
که یکی از مشغول ترین بازیگران 
جه��ان اس��ت نه تنها قص��د ندارد 
س��رعتش را کم کن��د بلکه از این 

بابت خیلی هم خوشحال است.
 در 1۰ س��ال گذش��ته راب��رت 
دنی��رو در 3۰ فیلم بازی کرده که 
11 مورد آنها کمدی بوده اند و یکی هم فیلم انیمیشن بوده است 
اما این بازیگر برنده جایزه اس��کار چه نظ��ری در این باره دارد؟ 
پاس��خ او س��اده است: اول این که خیلی خوشحالم که از من برای 
بازی در این فیلم ها دعوت ش��ده اس��ت و من در پاس��خ به این 
دعوت کنندگان می گویم اجازه بدهید تصمیم بگیرم و بعد هم در 
فیل��م ب��ازی می کنم. دنیرو پ��س از بازی در فیل��م »   مالقات با 
والدین«    در س��ال ۲۰۰1 در انیمیشن کودکانه    »قصه کوسه   « در 

نقش کوسه بزرگ سفید صداپیشگی کرد. 
بازیگر   ویلی ونکا   درگذشت

   جین وایلدر   کمدین آمریکایی که نقش اصلی فیلم    »ویلی ونکا 
و کارخانه شکالت س��ازی   « را ایفا کرده بود، در س��ن 83 سالگی 
درگذشت. جین وایلدر   بازیگر آثار طنز که سال های آخر عمر 83 
س��اله اش را ب��ا بیم��اری آلزایمر دس��ت و پنجه ن��رم می کرد در 
کانکتی��کات درگذش��ت. او که نقش اصلی فیل��م »   ویلی ونکا و 
کارخانه شکالت سازی   « را بازی کرده بود، دوبار نامزد دریافت 
جایزه اسکار شد و شهرت بین المللی داشت. او که پدری روسی 
داش��ت، کار خ��ود را ب��ا ب��ازی روی صحن��ه تئات��ر ش��روع 
کرد.   وایلدر   راهی مدرس��ه تئاتر بریس��تول لندن ش��د و سپس به 
تئاتر   برادوی   راه پیدا کرد. اولین حضور او در دنیای سینما با بازی 
در فیلم »   بانی و کالید«    در س��ال 19۶7 رقم خورد.   وایلدر   اولین 
نق��ش مهم خ��ود را در    »تهیه کنندگان   مل بروکس« تجربه کرد و 

توانست نامزدی جوایز آکادمی اسکار را به دست بیاورد. 
لیو اولمان اعالم بازنشستگی کرد

بازیگ��ر و کارگردان مش��هور 
اسکاندیناویایی که برای بازی در 
فیلم ه��ای »اینگم��ار برگم��ان« 
ش��هرتی جهانی دارد، اعالم کرد: 

دیگر نمی خواهد کارگردانی کند.
لیو اولمان فیلمس��از نروژی در 
کارگاهی که با حضور دو فیلمساز 
دیگر زن تش��کیل ش��ده بود بازنشس��تگی خود را از کارگردانی 
اعالم کرد. لیو اولمان که دو نامزدی اسکار در کارنامه اش دارد و 
فیلم های��ی چون »   بی وفا«    را در بخش رقابتی کن داش��ته اس��ت، 

اعالم کرد: دیگر پشت دوربین کارگردانی قرار نمی گیرد. 
ورود طرفداران هری پاتر به عصافروشی ممنوع! 

ای��ن روزه��ا و در تب و تاب فروش کت��اب جدید هری پاتر و 
همچنین تولید تئاتری بر اساس این کتاب، بازار فروش وسایل و 
لوازم تبلیغاتی این ش��خصیت داس��تانی، داغ ش��ده اس��ت. طی 
روزه��ای اخی��ر طرفداران ه��ری پاتر و داس��تان های او با چاپ 
جدیدترین نسخه مجموعه داستان های هری پاتر با عنوان »   هری 
پاتر و کودک نفرین شده«    به دنبال تهیه این نسخه و همچنین در 
تب و تاب تولید و اجرای تئاتر »   هری پاتر و کودک نفرین شده   « 
هس��تند. فروش باالی کتاب    »هری پاتر و کودک نفرین ش��ده« 
   باعث که فروشگاه ها به فروش تی شرت، کاله و وسایل تبلیغاتی 
دیگر مربوط به این ش��خصیت داس��تانی اق��دام کنند. همچنین 
طرفداران هری پاتر از دهکده ای کوچک در یورکشایر انگلستان 

که محل اتفاقات هری پاتر است، دیدن می کنند. 

کسی برای کنسرت ها قانون وضع نکند
س��خنگوی دولت با اش��اره به موضوع 
کنسرت ها گفت: اگر نقدی هست قانون را 
اصالح کنیم و خودمان قانون وضع نکنیم. 
محمدباقر نوبخت در پاسخ به سئوالی در 
مورد لغو کنسرت ها اظهار داشت: راه حل 
این موضوع این هس��ت که همه به قوانین 
ایران احترام بگذاریم. وقتی قانون همه چیز 
را در مورد کنسرت مشخص کرده، در این 
مورد یک تشخیص ارایه نشود. سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه قوانین ما بر 
مبنای شرع است، متذکر شد: دیگران هم باید به قانون احترام بگذارند. معاون 

رئیس جمهور اضافه کرد: دولت با قدرت به قانون عمل کرده است. 
 حضور پررنگ سینمای ایران در جشنواره ونیز

 یک پخش کننده بین المللی س��ینمای ایران گفت: امسال سینما و سینماگران 
ایرانی حضور خوبی را در جش��نواره فیلم ونیز دارند و نام 7 س��ینماگر ایرانی با 

فیلم هایشان در بخش های مختلف ونیز دیده می شوند. 
محمد اطبایی گفت: هفتاد و سومین جشنواره فیلم ونیز از 1۰ تا ۲۰ شهریور 
ماه در جزیره لیدو ونیز برگزار ش��ده که در روز اول جش��نواره، چهارش��نبه، 
بخش بزرگداش��ت آقای عباس کیارس��تمی در دو سالن و ساعت های 4 و 1۰ 
ش��ب و با حضور احمد کیارس��تمی برپا خواهد بود. فیلم س��ینمایی »   ماالریا   « 
س��اخته پرویز ش��هبازی در بخش رقابتی افق ها به روی پرده می رود. خانم آنا 
لیل��ی امانپور با فیلم    »دار و دس��ته بد«    و به عن��وان محصول آمریکا در بخش 
مس��ابقه رس��می حضور داشته که نکته جالب بازی کیانو ریوز و جیم کری در 
این فیلم است. امیر نادری هم با    کوهستان   ، محصول ایتالیا، آمریکا و فرانسه در 
بخش خارج از مسابقه حضور دارد. فیلم سینمایی   »طبل«    ساخته کیوان کریمی 
نی��ز در بخش هفته منتق��دان ونیز که ویژه فیلم های اول کارگردان هاس��ت، به 
نمایش درمی آید. به گفته او؛ فیلم   »شب های زاینده رود«    به عنوان فیلم افتتاحیه 

بخش سینمای کالسیک به نمایش درخواهد آمد. 
داوود رشیدی هیچ جایگزینی ندارد

 بازیگر پیشکس��وت سینما، تلویزیون و 
تئات��ر کش��ور در پ��ی درگذش��ت داوود 
رش��یدی هنرمند فقید کشور گفت: داوود 
رشیدی هیچ جایگزینی ندارد و ما به واقع 
جواهری گرانبها را از دس��ت داده ایم البته 
هن��وز هنرمن��دان بزرگی مانن��د عزت اله 
انتظامی، محمدعلی کش��اورز، جمش��ید 
مش��ایخی و علی نصیریان سایه شان بر سر 

هنر این کشور هست که باید از آن ها مانند جان شیرین حراست کنیم. 
س��یامک اطلس��ی افزود: داوود رشیدی یکی از معدود هنرمندان فرهیخته و 
تحصیل کرده بود که زبان فرانس��وی را به خوبی می ش��ناخت و نمایشنامه های 
خارج��ی زی��ادی را ترجمه می کرد و آن ها را با زحم��ت روی صحنه می برد و 
بس��یار تالش کرد تا سینمای کش��ور به رشد، اعتال و بالندگی دست پیدا کند. 
وی ادامه داد: داوود رش��یدی انس��انی بسیار منطقی، منضبط و محترم بود که 

هیچ گاه لبخند از روی لبانش محو نمی شد.
جایزه  تماشاگران آمستردام برای فرهادی

»فروش��نده«    هفتمین فیلم اصغر فرهادی، ش��امگاه 8 ش��هریور ماه جایزه 
بهترین فیلم از نگاه تماش��اگران را در جشنواره فیلم آمستردام ۲۰1۶ از آن 

خود کرد.
 این فیلم که در افتتاحیه جش��نواره آمس��تردام به نمایش در آمد، به گزارش 
وب سایت رسمی این جشنواره،    تعداد فوق العاده 4٥84 رای تماشاگران    را به 
دس��ت آورد و از روز اول، در صدر جدول انتخاب تماش��اگران قرار گرفت. 
بنابراین، »   فروش��نده«    دومین فیلم از اصغر فرهادی اس��ت که در این جشنواره 
جایزه تماش��اگران را از آن خود می کند. فرهادی اولین فیلمس��ازی ست که در 
این رش��ته، دوبار برنده این جایزه از جش��نواره آمس��تردام می شود.    »جدایی«    

نیزدر سال ۲۰11 این جایزه را دریافت کرده بود. 
همکاری مجدد عصار با صدا و سیما پس از ۱۱ سال

علیرض��ا عصار قطعه ای به مناس��بت س��الروز ازدواج حض��رت علی )ع( و 
حضرت زهرا )س( برای دفتر موسیقی و سرود رسانه ملی می سازد. 

علیرضا عصار بعد از 11 س��ال با س��اخت قطعه ای موس��یقایی به س��ازمان 
صداوس��یما می آید. وی آخرین بار س��ال 84 با دفتر موسیقی و سرود سازمان 
صداوسیما همکاری داشته و حال پس از سال ها دوباره برای ساخت یک اثر به 
این رس��انه بازگشته است. علیرضا عصار خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی 
اس��ت که در دوره ای از فعال ترین و مطرح ترین خواننده های پاپ کش��ور بود 

ولی در دهه اخیر کمتر در زمینه موسیقی کاری از وی منتشر شده است. 
 گلزار دستمزد یک میلیاردی بگیرد، لطف کرده

فیلمبرداری مجموعه 1٥ قسمتی    »عاشقانه«    
ب��ه کارگردان��ی منوچه��ر ه��ادی و ب��ازی 
محمدرضا گلزار، ساره بیات و حسین یاری به 

زودی برای شبکه خانگی کلید می خورد. 
این کارگردان سینما گفت: در حال حاضر 
همچنان مذاکره با بازیگران دیگر ادامه دارد 
اما حضور این س��ه عزی��ز در کنار ما قطعی 
شده اس��ت. وی در مورد خبر دستمزد یک 
میلیاردی محمدرضا گلزار تصریح کرد: این را باید از تهیه کننده پرس��ید اما به 
نظ��ر م��ن اگر آقای گلزار بابت ٥ ماه کار با م��ا یک میلیارد دریافت کند، لطف 
بزرگی در حق ما کرده است اما اینطور نیست که دستمزد ماهیانه شان یک میلیارد 
باشد. هادی ادامه داد: فیلمبرداری    »عاشقانه«    اواخر شهریور آغاز می شود و الزم 
اس��ت بگویم لوکیش��ن های مختلفی در تهران، شمال کشور و بخش هایی نیز در 
دبی داریم. هادی در پایان خاطرنشان کرد: برای اکران فیلم قطعًا بعد از جشنواره 
تصمی��م خواهی��م گرفت. با توجه به اجتماعی ب��ودن فیلم بعید می دانم در اکران 

نوروزی باشیم اما اگر این امکان به ما داده شود خوشحال می شویم.

گروه فرهنگ و هنر: رس�انه های جهان نسبت به لغو 
کنسرت ها در ایران عکس العمل  متفاوتی نشان داده اند؛ 
روزنامه انگلیسی دیلی میل دلیل اصلی لغو کنسرت ها 

را انتخابات ریاست جمهوری سال آینده می داند.
 دیلی میل در گزارش روزگذشته خود با اشاره به ماجرای 
لغو کنس��رت ها در ایران نوشته است که در آخرین جدال با 
میانه روه��ا، اجرای کنس��رت زنده در دومین ش��هر بزرگ 
ای��ران یعنی مش��هد ممنوع ش��ده اس��ت. عب��اس جعفری 
دولت آبادی یکی از مقام های قوه قضاییه ایران گفته اس��ت: 
پلیس موظف است همه این موارد را گزارش کند. در حالی 
که وزیر ارش��اد و اس��تاندار مسوولیت بیشتری برای نحوه 
رفتار مخاطبان و اجرای این کنسرت ها دارند. این موجی از 
آخری��ن وضعی��ت لغ��و کنس��رت ها در ایران تحت فش��ار 
تندروهای ایران است که همواره مورد انتقاد رئیس جمهور 
ایران یعنی حس��ن روحانی قرار می گیرن��د. ایران تاریخی 
غنی از لحاظ ش��عر و موس��یقی دارد و این بدان معناست که 
رهبران مذهبی این کشور نسبت به سایر کشورهای مسلمان 
رویکرد انعطاف پذیرتری نس��بت به هنر دارند، اما وزارت 
ارشاد موظف است همه موسیقی ها و متن موسیقی ها را قبل 
از اینکه هر آلبومی وارد بازار ش��ود، ارزیابی و تایید کند. 
ای��ن معض��الت درس��ت قب��ل از انتخاب��ات دور بع��د 
ریاس��ت جمهوری روحانی در سال آینده مطرح شده است، 
او در ای��ن مدت به دنبال آزادی های اجتماعی بیش��تر بوده 
اس��ت، اما اصول گرایان ایران به دنبال جلوگیری از آنچه که 
آنه��ا به عنوان گس��ترش فرهنگ غ��رب معرفی می کنند، 
هس��تند. این خبرگزاری با بیان اینکه یک مقام قوه قضاییه 
گفته که کمتر از یک درصد اهل موسیقی از لغو کنسرت ها 
متاثر ش��ده اند، نوش��ته اس��ت: منتقدان گفته ان��د روحانی 

می خواه��د با توجه به مس��ئله لغو کنس��رت ها، اذهان را از 
گزارش های ضعیف  اقتص��ادی دولتش دور کند. اوایل این 
ماه امام جمعه مش��هد از فس��اد کس��انی که به کنس��رت 
می رون��د صحب��ت ک��رده ب��ود و از مس��ووالن خواس��ت 
کنس��رت ها را در مش��هد ممنوع کنند. در 11 سال گذشته 
هیچ کنسرتی در مشهد برگزار نشده است. علی جنتی وزیر 
ارش��اد ایران هم لغو کنسرت ها را پذیرفت و به این دلیل که 
در مقابل تقاضاهای اصول گرایان تس��لیم شده است، مورد 
انتقاد رئیس جمهور قرار گرفت. روز سه شنبه در نامه ای که 
توس��ط ٥۰۰۰ نفر از اهالی موسیقی ایران به امضا رسیده و 
در رس��انه های اصالح طلب منتشر شد، نوشته شده بود که 
ممنوعیت کنسرت ها در مشهد یک فاجعه است که موسیقی 
امروز و فرهنگ و حس��ن شهرت کشور را در آینده قربانی 
خواهد کرد. کنس��رت ش��هرام ناظری یک��ی از خوانندگان 
مع��روف س��نتی ای��ران ک��ه او را ب��ا عنوان   پاورات��ی 
ایران   می شناس��ند، در ش��هر مذهبی یزد در هفته گذشته باید 
لغو می ش��د اما یکی از نمایندگان این کنس��رت در ایران به 
خبرگزاری فرانس��ه گفته بود که یک گروه از مردم مذهبی 
خواهان لغو کنس��رت ها هستند اما ش��هرام و حافظ ناظری 

خودشان تصمیم گرفتند این کنسرت برگزار شود. 
نمی شود ممکلت را   خان     گونه اداره کرد

در همین رابطه، نایب رئیس مجلس با بیان اینکه نمی شود 
در مقابل قانون ایس��تاد و اس��م این رفتار را والیت مداری و 
مس��لمانی گذاشت، تصریح کرد: قانون شکنی هرج ومرج به 
دنبال دارد و تنش هایی که بر اثر آن ایجاد می شود، به ضرر 
دین، باورها و ممکلت است. مسعود پزشکیان با بیان اینکه 
رفت��ار س��لیقه ای در برابر قانون از ط��رف هر فردی خالف 
قان��ون اس��ت و اف��راد در ه��ر جایگاه��ی ک��ه باش��ند حق 

موضع گی��ری در مقاب��ل قانون را ندارن��د، گفت: مخالفان 
قانون فعلی در رابطه با مکان های برگزاری موس��یقی باید 
مخالف��ت خ��ود را در قالب قانون دنبال کنن��د؛ درواقع اگر 
حرفی دارند ابتدا به قانون تبدیل کرده و س��پس آن را دنبال 
کنند. نماینده تبریز، آذرش��هر و اس��کو در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اینکه برخی از طرف خود می گویند؛ نباید 
در حریم امام رضا )ع( کنس��رت برگزار ش��ود، باید حرف  
خود را در قالب قانون بیاورند تا قدرت اجرایی ش��دن پیدا 
کند، نه آنکه در مقابل قانون بایس��تند و اس��م رفتار خود را 
والیت مداری، اسالم گرایی و مسلمانی بگذارند؛ چراکه این 
رفت��ار خالف بیان صری��ح حضرت ام��ام )ره(، مقام معظم 

رهبری و مدیریت ساده یک جامعه است. 
وی ادامه داد: اگر برگزاری کنس��رت در جوار حرم امام 
رض��ا )ع( خ��الف ش��رع و دین ب��ود، ش��ورای نگهبان که 
مس��وولیت تطبی��ق قوانین مصوب با دین و ش��رع و قانون 
اساسی را دارد، با آن مخالفت می کرد؛ لذا نمی شود ممکلت 
را   خ��ان خانی   کرد و هر کس،   خان     گونه قوانین را اجرا کند یا 
نکند زیرا در این صورت دیگر س��نگ بر روی س��نگ بند 
نخواهد ش��د و حضرت امام)ره( صراحتا گفته اند؛    کسی که 
در مقابل قانون بایستد، در مقابل اسالم ایستاده    و نتیجه این 
رفتار خودسرانه، دریافت و بازخورد عکس از جامعه است. 
وی تاکید کرد: اگر قرار است برنامه های موسیقی در کشور 
وجود داشته باشد باید از یک چارچوب قانونی تبعیت کند 
و هیچک��س هم نباید ب��ه این چارچوب قانونی مداخله کند، 
اما اگر قرار اس��ت وجود نداش��ته باشد پس کال آن را جمع 
کنند و حتی از صدا وس��یما نیز پخش نش��ود! عضو هیأت 
رئیس��ه مجلس گف��ت: قوانین فعلی از فیلترهای بس��یاری 
گذش��ته  و ایده  آل های ذهنی ما نیز نیس��تند، لذا باید رعایت 
ش��ود و خود آقایان، قوانینی را که این همه از فیلتر گذشته، 

زیر پا نگذارند. 
وی قانون ش��کنی را ضدعق��ل، اخ��الق و جامعه  متمدن 
خوان��د و گفت: قانون ش��کنی هرج و مرج ب��ه دنبال دارد و 
تنش هایی که بر اثر آن ایجاد می ش��ود، به ضرر دین، باورها 
و ممکلت است و مخالفان قانون بجز برهم زدن نظم کشور 
چیز دیگری به دست نمی آورند. وی به نقل از حضرت امام 
خمینی گفت:    همه جا محضر خداس��ت   ؛ لذا مگر می شود در 
محض��ر خدا خالف کرد اما در حری��م امام رضا )ع(، خیر؟ ! 
اگر کاری مخالف خواس��ت خدا اس��ت، نباید در هیچ جای 
مملکت انجام ش��ود. حضرت امام )ره( همچنین معتقد بود؛ 
خالف قانون عمل کردن یعنی دیکتاتوری؛ لذا نمی ش��ود هر 
وقت دلمان خواست از امام خرج کنیم و هر زمان نخواستیم 
مقابل آن بایستیم. وی با بیان اینکه تشخیص موسیقی بد یا 
خوب را باید به کارش��ناس سپرد، افزود: حتی اگر قانون در 
رابطه با موسیقی ناقص باشد، کسی حق قانون شکنی ندارد 
چراکه آنچه که در حرم امام رضا )ع( باعنوان    نقاره    نواخته 

می شود، نیز نوعی موسیقی است. 

لغو کنسرت ها در آستانه انتخابات برای فشار به رئیس جمهور است؛ 

روایتروزنامهبریتانیاییازلغوکنسرتها

جنجال های سردیس »ناصر عبدالهی« 
 در حال�ی ش�هرداری بندرعب�اس هفت�م 
شهریورماه از س�ردیس ناصر عبدالهی صدای 
ماندگار جنوب رونمایی کرد که این سردیس با 
انتقادات زیادی روبه رو ش�د و هنوز 24 ساعت 
از نصب�ش نگذش�ته ب�ود ک�ه برای بازس�ازی 

برداشته شد! 
نوی��د عبداله��ی فرزند ب��زرگ زنده ی��اد ناصر 
عبدالهی در مطلبش در صفحه ش��خصی اینس��تاگرامش بابیان اینکه آیا این تندیس چهره 
ناصر عبدالهی اس��ت؟، آورده اس��ت: سالم و عرض خسته نباشید، خدمت مسووالن شهر 
بندرعباس الخصوص ش��هرداری محترم، جا داره تش��کر بکنم به خاطر س��اخت تندیس 
فردی ناش��ناس به مناس��بت هفته دولت که هیچ گونه ش��باهتی به ناصر عبدالهی نداره.... 
پس ازاین مطلب بود که س��یل انتقادات به س��ازندگانش وارد ش��د تا جایی که هنرمندانی 
ازجمله ابراهیم پشت کوهی کارگردان نامی تئاتر هرمزگان با مطالبی سازندگان را متوجه 
عدم شباهت این سردیس با فرد اصلی کرد. عمران طاهری خواننده بندرعباسی با انتشار 

عکس��ی در صفحه ش��خصی اش در اینس��تاگرام با توضیح   بدون ش��رح   به این عکس 
اعتراض کرد و کامنت های بس��یاری هم در این رابطه پای این عکس به چش��م می خورد؛ 
ام��ا علیرضا عبدالهی برادر زنده یاد ناصرعبدالهی س��خنان جالب��ی به زبان می آورد. وی 
افزود: این تندیس قبل از ایام نوروز به دس��ت یک مجسمه س��از مش��هدی ساخته شد و با 
هماهنگی به عمل آمده از س��وی مدیریت زیباس��ازی شهرداری بندرعباس برای کنترل و 

برطرف کردن معایب کار به دیدن آن رفتم. 
وی بابیان اینکه وقتی مجسمه را دیدم چیزی جز انتقاد نداشتم، اظهار کرد: درهرصورت 
کار تا حجم واقعی خیلی فاصله داشت و سرانجام قرار شد تا از طرف مدیریت زیباسازی 
تصویر نصب نش��ود تا این المان برای مان ارس��ال و پس از دیدن و تأیید نصب ش��ود که از 
شنیدن خبر نصب آن شوکه شدم! وی اضافه کرد: در فضای مجازی پیام نارضایتی را برای 
دست اندرکاران ارسال کردم که دوستان تماس گرفته و انتقادات را پذیرفته و خبر از آمدن 
مجسمه ساز و بازسازی آن طی روزهای آینده دادند تا تندیسی درخور شأن این بزرگوار 
و زنده یاد ساخته شود. در همین راستا بایرامی، رئیس انجمن موسیقی هرمزگان با تأیید خبر 
انتقال سردیس نصب شده هنرمند فقید ناصر عبدالهی از پارک الله، اظهار کرد: با پذیرفتن 
اشتباه صورت گرفته در ساخت این اثر و جهت احترام به نظر هنرمندان و افکار عمومی و 

فرزندان زنده یاد ناصر عبدالهی، این سردیس بازسازی و ترمیم می شود. 
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سینمای جهان

خبر

»   آبنبات چوبی   « چهارمین فیلم محمد 
حس�ین فرح بخش در مق�ام کارگردان 
اس�ت و هم چون فیلم های قبلی اش به 

مسئله خانواده پرداخته است. 
داستان   »آبنبات چوبی«داستان دختری 
به نام ماری اس��ت که می خواهد با دوست 
پسرش   مس��عود   به آلمان فرار کند. در این 
بین درگیری های ش��دیدش ب��ا خانواده به 
خص��وص ب��رادر بزرگت��رش موج��ب 
پادرمیانی دختر خاله اش و شوهرش فرهاد 
می شود. خانواده ماری یک خانواده سنتی 
هستند و همین موضوع باعث اختالف بین 
او و خان��واده اش ش��ده اس��ت. هر چند که 
رفتاره��ای دگم ب��رادر بزرگترش نیز این 
اختالف و گسستگی را تشدید کرده است. 
ماری که از یک موضوعی رنج می برد به 
دوس��تش پناه می ب��رد و وقت خ��ود را با 
پارتی های ش��بانه و مصرف مواد مخدر از 
جمله علف صرف می کند. فیلم به صورت 
فلش بک هایی پراکنده و بی نظم س��عی در 
جذاب ک��ردن روای��ت داس��تان دارند. 

سرنوشت ماری در ۲۰ دقیقه آخر فیلم در 
همین فلش بک ها لو می رود و مخاطب را 
با این س��ئوال مواجه می کند که فیلمس��از 
قرار اس��ت در انتهای فیلم چه حرفی برای 
گفتن داشته باش��د؟ هر چند که در ابتدای 
فیلم به نظر می رسد موضوع فیلم اختالف 
بین نس��ل هاس��ت اّما در ادامه تم داستان 
تغیی��ر ک��رده و خیانت مح��ور اصلی فیلم 
می ش��ود. فرحبخش در ارائه تصویری از 
گسست نسل ها ناکام می ماند و نمی تواند 
با تعریف یک داستان جذاب مخاطب را با 
خود همراه کند. اگر رضا عطاران و س��حر 
قریش��ی در این فیلم حضور نداشتند شاید 
بس��یاری از مخاطبین سالن سینما را ترک 
می کردند. ش��وخی ها و لودگی های سحر 
قریش��ی و بازی متفاوت رضا عطاران در 
نق��ش فرهاد که کامال ب��ا کارهای قبلی او 
متفاوت است نمی تواند حفره ها و کبودهای 

فیلمنامه فرحبخش را جبران کند. 
در اواخ��ر فیلم ما متوجه می ش��ویم که 
فرهاد با ماری یک رابطه پنهانی داشته اند و 

مسعود نام مستعاری بوده برای 
فره��اد. ماری که از فرهاد حامله 
است به خاطر زیاده خواهی های 
فرهاد و جلوگیری از برمال شدن 
این واقعیت تلخ قربانی یک قتل 
وحشتناک می شود! قتلی که هیچ 
کس انتظارش را نداش��ت. نکته 
جالب این جاس��ت که فیلمساز 

فرهاد را چنان ش��خصیت پردازی کرده که 
به نظر می رسد فردی مذهبی و پولدار است 
و وجه��ه ای را برای او ترس��یم می کند که 
مخاط��ب انتظار چنی��ن رفت��اری را از او 
نداشته باشد؛ اّما شاید این فریب یک پیامد 
منفی داشته باش��د و آن این که مخاطب با 
خ��ود بگوید همه ای��ن حاج��ی بازاری ها 
همینطنورند! آدم های��ی کثیف با وجهه ای 
موقر که ش��اید اس��م فیلم هم به شخصیت 

آن ها اشاره می کند. 
کاش فیلمس��از ب��ه ج��ای آن که وقت 
تماش��اگر را به این چیزهایی که هر روز در 
کوچ��ه و خیاب��ان می بینیم تل��ف کند راه 

چاره ای بر این درد تلخ و گزنده پیدا می کرد 
و کم��ی جایگاه واقعی یک خان��واده را به 
مخاطب نشان می داد تا کمی او را به آینده 
امیدوار کند.»آبنب��ات چوبی« با نام قبلی 
»ته��ران من« آنق��در تکراری اس��ت که 
نگارنده هر چه بگوید مالل آور و تکراری 
می ش��ود. مگر در این شهر روزانه چقدر از 
ای��ن اتفاق ه��ا می افتد که فیلمس��ازهایی 
همچون فرحبخش تمام هم و غّمشان ساختن 
چنین آثاری است. آثاری که تا چندی پیش 
می توانس��ت مخاطب پسند شود ولی حال 
دیگر تنها در زمره فیلم هایی است که از آن 

به سینمای خصوصی یاد می کنند. 

»آبنبات« فرحبخش، چوبی از کار در آمد! 
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        فرهنگ و هنر

مخاطبان با تلویزیون قهر کرده اند
 یک بازیگر س�ینما و تلویزیون گفت: دوست 
ندارم در مورد مس�ائل و مش�کالت مالی که در 
س�ازمان صدا و سیما وجود دارد، صحبت کنم؛ 
بازگو کردن چیزی که عیان اس�ت لطفی ندارد 
و هر چه در این مورد حرف بزنیم بیهوده است. 
مهدی صبایی در مورد پخش مجدد سریال    »دولت 
مخفی«  گفت:   خوش��حالم که سریال »دولت مخفی«    
دوباره برای مخاطبان پخش می شود. پخش مجدد این 
سریال همزمان با سالروز ورود آزادگان بود که با توجه به موضوعیت سریال برای من جای 
خوشحالی دارد.   وی افزود:   برای ساخت سریال   »دولت مخفی«   زحمات فراوانی کشیده شد که 
متاسفانه به دلیل همزمانی پخش این سریال با سریال های دیگر از شبکه های پربیننده تر با 
استقبال خوبی روبه رو نشد.   بازیگر سریال»   روزگار جوانی«در ادامه و در مورد همکاری اش 
با سازمان صدا و سیما بیان کرد:   طی 4 سال گذشته 4 سریال در شبکه های مختلف داشته ام 
اما به دلیل دیده نش��دن س��ریال ها این سئوال از من می شود که چرا کم کار شده ام. باید قبول 
کرد که مخاطبان با تلویزیون قهر کرده اند، اما خوشبختانه با برنامه ها و سریال هایی که جدیدا 

در سازمان تولید شده دوباره مخاطبان تا حدودی به دیدن تلویزیون روی آورده اند.   
وی ادام��ه داد:   بای��د با کم کردن ممیزی ها و حمایت و همراهی فعاالن عرصه تلویزیون از 
طرف مسووالن سازمان این اجازه را به هنرمندانمان بدهیم که دوباره با کارهای خوب در 
تلویزیون حضور داش��ته باش��ند. با حضور افرادی که سابقه درخشانی در تلویزیون دارند و 

مردم هم آنها را دوست دارند، می توانیم به جذب مخاطب برای تلویزیون بپردازیم.

 باید به جامعه موسیقی تبریک گفت
ی�ک نوازن�ده و داور جش�نواره موس�یقی 
ج�وان با اعتقاد به این که داوطلبان حضور در 
جش�نواره موس�یقی ج�وان کار س�ختی را 
انتخ�اب کرده ان�د، گفت: اگر به ش�خص من 
می گفتند بیا امتحان بده، نمی دادم و هیچ گاه 

در زندگیم امتحان داوطلبانه نداده ام.
 حسین علیزاده در حاشیه برگزاری این جشنواره 
ادامه داد: کس��ی که انتخاب می کند امتحان بدهد، 

تاحدودی پی برخوردهای داوران را نیز به تنش می مالد. او یا باید جس��ارت داش��ته یا از 
نظر اس��ترس بر خود مسلط باش��د، البته ما داوران هم می توانیم رفتاری داشته باشیم که 
اس��ترس داوطلبان را بیشتر نکنیم. او در پاس��خ به پرسشی درباره رفتار داوران و این که 
رفتار آن ها گاهی باعث می شود استرس داوطلبان بیشتر شود و نتوانند هنر خود را به خوبی 
نشان دهند، گفت: زمانی که تعداد داورها زیاد است، مانند یک بازی که یواش یواش گرم 
می ش��ود، همه چیز به تدریج جا می افتد؛ به طور قطع، از نفر اول تا نفر آخر، برخوردها جا 

افتاده تر می شود، اما بعضی چیزها به خصوصیات شخصی داوران برمی گردد. 
این نوازنده بیان کرد: واقعا باید به جامعه موس��یقی تبریک گفت که جوان ها، این قدر 
انگیزه معنوی دارند که کار می کنند و این قدر جرأت و جسارت دارند که رقابت می کنند. 
مطمئن هس��تم اگر در میان تمام این داوطلبان به یک چهره برس��یم، ثروتی برای ایران به 
حس��اب می آید. علیزاده تاکید کرد: قاطعیت س��خت گیری در ماهیت این کار و جشنواره 

هست، اما همیشه مهر و دوستی می تواند چاشنی این کار شود.


