گ�روه فرهنگ و هنر :در می�ان کارگردانهای 22فیلم
حاضردربخشسودایسیمرغجشنواره 34فیلمفجر5،
کارگ�ردان کم�ال تبریزی ،هات�ف علمیردانی ،مصطفی
کیایی ،هومن س�یدی و فرزاد موتمن سال گذشته نیز در
اینرویدادسینماییحاضربودندوامسالهمفیلمدارند.

به گزارش ايس��نا ،در ادامه مروری داريم بر فیلمهای بخش
س��ودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر که امس��ال در این رویداد
رویپردهمیروند.آبنباتچوبیبهکارگردانیمحمدحسین
فرحبخش با بازی رضا عطاران ،میالد کیمرام ،سحر قریشی،
هنگامه حمی��دزاده ،کریم امینی ،نگار عابدی ،صفا آقاجانی و

صاحب امتیاز :شرکت کارون پیام اکسین
مدیر مسئول :منصور قنواتی
زیر نظر شورای نویسندگان
نشانی دفتر تهران :میدان توحید ،خیابان رودکی شمالی،
کوچه صائب ،پالک  12واحد 1
تلفن 66903576 - 7 :نمابر66903486 :
صندوق پستی13134 - 898 :
ایمیلinfo@karoondaily.ir :
نشانی دفتر اهواز :خیابان آزادگان( 24متری)
روبه روی کوچه نشاط  -تلفن32235252 - 32212878 :
نمابر32219296- :صندوق پستی4343-61335 :
چاپ :بامشاد سبز-تلفن 44545048 :توزیع :ناشران صبح

احصای��ی ،بهادر ملکی ،علی مردان��ه ایفاگر نقشهای اصلی
هستند،بادیگاردآخرینساختهابراهیمحاتمیکیابابازیپرویز
پرستویی،مریالزارعی،بابکحمیدیان،محمودعزیزی،فرهاد
قائمیان ،امیر آقایی ،دیبا زاهدی ،ش��یال خداداد ،پریوش نظریه،
پدرامش��ریفی،کامراننجفزاده،افسانهناصری،سیداحسان
امان��ی ،امیر محمدی ،علی گلبهاران ،حامد ش��یخی.بارکدبه
کارگردانیمصطفیکیاییکهسالگذشتهنیزعصریخبندانرا
در جش��نواره داش��ت ،به��رام رادان ،محس��ن کیایی ،س��حر
دولتش��اهی ،بهاره کیان افش��ار ،بابک بهشاد ،علی کوچکی،
ش��هرام جمش��یدی ،آرش تاج ،رضا شریف نژاد ،سحر آربین،

بازيگراني كه در جشنواره حضور دارند؛

غ
فیلم های حاضر د رسودای سیمر 

سينماي جهان

افشاگر

رای منتقدین فیلم آمریکا به

انجمن ملی منتقدین فیلم آمریکا در
فهرس��ت برترینهای س��ال سینمای
جه��ان در س��ال  2015می�لادی،
فیلمافش��اگررا به عنوان بهترین فیلم
سال انتخاب کرد.
پنجاهمی��ن دوره جوایز انجمن ملی
منتقدین آمریکا یکش��نبه شب نتایج
رایگیری از  53منتقد سرش��ناس س��ینمایی خود را منتش��ر کرده و
براین اساس فیلمافشاگرس��اختهتام مک کارتیعنوان بهترین فیلم
س��ال  2015را از آن خ��ود کرد وتاد هینزب��رای فیلمکارولبهترین
کارگردان س��ال انتخاب شد .در بخش بهترین بازیگری مردمایکل
بی.جوردنبرایبازیدرفیلماعتقادنامهباغلبهبرگزاررورینگ(پسر
س��ائول) وت��ام کورتن��ی( 45س��ال) برگزی��ده ش��د وش��ارلوت
رامپلینگ( 45س��ال) نیز در رقابت باسیرشا رونان(بروکلین) ونینا
گرفت.

هوس(فونیکس) بهترین بازیگر نقش اصلی زن نام

منفور

عذرخواهی برای انتشارهشت

گروهمسوولپخشغیرمجازهشت
منفور،کمبود بزرگ،اسپکتر،کریدو
چن��د فیل��م مه��م دیگ��ر از تارانتینو
عذرخواهی کرد.
این راهزنان اینترنتی که نامHive-
CM8را ب��ر خود نهادهاند در طول دو
هفته گذشته نسخه باکیفیت فیلمهایی
مانندکرید،افس��انه،پل جاسوسهاواسپکتررا در سایتهای غیرمجاز
دانلود فیلم منتش��ر کردند .نام این گروه نخس��ت با انتشار فیلمهشت
منفورب��ر س��ر زبانها افتاد .آنها دو هفته پی��ش از اکران عمومی فیلم
نس��خه باکیفیت آن را در فضای مجازی منتشر کردند و مدعی شدند
که  40عنوان فیلم در اختیار دارند که آنها را نیز یک به یک در اختیار
سایتهای غیرمجاز دانلود فیلم قرار خواهند داد .چندی پیش که فردی
ناش��ناس اطالعات��ی در مورد هویت یکی از اعض��ای گروهHive-
CM8منتش��ر کرد ،دیگر خبری از انتشار فیلمهای تازه از سوی این
گروه نشد و به نظر میرسید که هراس از دستگیر شدن مانع آنها شده
است،اماباانتشارغیرقانونیآنومالیساوکمبودبزرگمشخصشدکه
این گروه قصد توقف فعالیتهای خود را ندارد.

شقایق فراهانی به معضل دختران فراری میپردازد.آخرین بار
کی س��حر را دیدی؟س��اخته فرزاد موتمن که س��ال گذشته
باخداحافظی طوالنیدر جش��نواره حاضر بود با بازی فریبرز
عربنیا ،س��یامک صف��ری ،آتیال پس��یانی ،ژال��ه صامتی،
محمدرض��ا غفاری ،به��اران بنیاحمدی ،آناهیت��ا درگاهی،
روش��نک گرامی ،مجتبی سلمانی ،شیوا کریمی ،عمار تفتی،
شبنمفرشادجو،علیرضاثانیفر،امیرحسینفتحیومانیحقیقی
بااژدها وارد میش��ودبا بازی همایون غنیزاده ،امیر جدیدی،
احس��ان گودرزی ،نادر فالح ،علی باقری ،کیانا تجمل در این
دورهحضوردارد.امکانمینابهکارگردانیکمالتبریزیکهدر
آن میالد کی مرام ،مینا س��اداتی ،ش��اهرخ فروتنیان ،بهرنگ
علوی ،شایسته ایرانی ،سیامک صفری ،فرزاد باقری ،سیامک

مرجانعلیزاده،پژمانبازغیبازیمیکنند.
ب��ه دنیا آمدنبه کارگردانی محس��ن عبدالوه��اب با بازی
هدایت هاش��می ،اله��ام کردا ،پون��ه عبدالکری��م زاده ،رضا
مرتضوی ،رویا جاویدنیا ،مهدی امیری ،اس��ماعیل پوررضا،
مرتضینسیمسبحان،بابکگودرزینژاد،سیاوشنقشبندی،
حمید محمدزاده ،محمدرضا س��میعیفر ،مهدی وحیدروش،
مریم افشار ،مهشید ناصری ،آیدا سرشار ،الهام عبدالهی راد،
سهیلعبدی،مسعودریاضی،شهبازتهرانی،شهنازچماچمجا،
هاله قدرت زاده ،پرس��تو آصفی ،امیرعلی مظفریان ،س��پهراد
فرزامی ،نیکی نصیریان.خشم و هیاهوساخته هومن سیدی که
در دوره گذش��ته هماعترافات ذهن خطرناک را داشتبا بازی
طن��از طباطبایی ،نوی��د محمدزاده ،س��عید چنگیزیان ،بهناز

«مهدی یراحی» ازدرد اهوازخواند

مه�دی یراح�ی در آس�تانه کنس�رت اه�واز خ�ود ،ت�ک
آهنگخاکرا منتشر و در دسترس مخاطبین قرار داد.

خاکباترانهایازروزبهبمانییکاثراجتماعیاستکهگالیههای
جدی نس��بت به معضالت و کمبودهای مردم اس��تان خوزس��تان و
خصوصا ش��هر اه��واز را بیان میکند .بیان رش��ادتهای مردم خطه
خوزس��تان ،مش��کالت آب و هوای این استان و ش��هر اهواز و طرح
برخیانتقاداتازجملهمهمترینعناوینترانهخاکاست.آهنگسازی
این اثر توس��ط مهدی یراحی انجام ش��ده و تنظیم هم اثری ازهومن
نامداریاست.سعیدزمانیمیکسومسترینگاینقطعهراانجامداده
ونیما رمضانهم نوازنده گیتار قطعه خاک است .مهدی یراحی همراه
قطعه خاک نوشته کوتاهی ارسال کرد و درباره آن گفت:آهنگ خاک
ِ
وضعمردمخوزس��تان،
خطاببه
تمامىمس��ووالنىکهبراىبهبود ِ

عمرانی.

جعفری ،رضا بهبودی ،رعنا آزادیور و بهزاد
دخترآخرین س��اخته س��یدرضا میرکریمی با بازی فرهاد
اصالن��ی ،مریال زارع��ی ،ماهور الوند.دلبریس��اخته جالل
دهقان��ی اش��کذری که هنگام��ه قاضیانی و عب��اس غزالی
نقشهای اصلی را بازی میکنند.رسوایی2ساخته مسعود ده
نمکیبابازیاکبرعبدی،سحرقریشی،محمدرضاشریفینیا،
ق ش��ریف ،رامین
امی��ر نوری ،مهران رجبی ،فخرالدین صدی 
راستاد ،ابوالفضل همراه ،اسماعیل خلج ،امین ایمانی داستانش
در ادامه قس��مت قبلیرسواییروایت میشود.زاپاسدومین
س��اخته س��ینمایی برزو نیکنژاد با بازی امیر جعفری ،ریما
رامینف��ر ،ج��واد عزتی ،الناز حبیبی ،احمد مهران فر ،ش��بنم
مقدم��ی ،نرگس رمضانی ،ماهان نصیری یک درام اجتماعی
است که با روایتی شیرین به نمایش درمیآید.
س��یانوردومین فیلم بهروز شعیبی با بازی مهدی هاشمی،
بابک حمیدیان ،هانیه توسلی ،بهنوش طباطبایی قصهاش در
ده��ه  50میگذرد و محور اصلی آن زندگی عاش��قانه یک
زوج اس��ت ک��ه در آن دوره زمان��ی ب��ه تصوی��ر کش��یده
میش��ود.عادت نمیکنیمبه کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با
بازی محمدرضا فروتن ،ساره بیات ،حمیدرضا آذرنگ ،هدیه
تهرانی،حدیثمیرامینی،پانتهآپناهیها،شیرینیزدانبخش،
نقی س��یف جمالی ،رویا حسینی ،مهدخت موالیی.کفشهایم
کو؟س��اخته کیومرث پوراحمد با ب��ازی رضا کیانیان ،رویا
نونهالی ،مجید مظفری ،مینا وحید ،بهاره کیانافشار فیلمی در
ارتباطباتبعاتمهاجرتوبیماریآلزایمراست.النتوریفیلم
س��وم رضا درمیشیان داستانی عاشقانه دارد و باران کوثری،
نوی��د محم��دزاده و مریم پالیزبان نقشهای اصل��ی را بازی
میکنند.نفسفیلم س��وم نرگس آبیار با بازی مهران احمدی،
پانتهآ پناهیها ،گالره عباسی ،سیامک صفری ،شبنم مقدمی،
سیامکعبادیزاده،ساقیزینتی،محمدرضاشیرخانلو،سیده
س��اره نورموس��وی ،علی خانبابایی ،جمشید هاشمپور.نقطه
کوربهکارگردانیمهدیگلستانهکهمحمدرضافروتن،هانیه
توسلی ،ش��قایق فراهانی ،محسن کیایی ،خاطره اسدی ،مریم
کنند.
بوبانی ،نیکی مظفری در آن بازی می 
نیمه شب اتفاق افتاددومین ساخته سینمایی تینا پاکروان
با بازی رویا نونهالی ،حامد بهداد ،گوهر خیر اندیش ،آتیال
پس��یانی ،ستاره اسکندری ،رابعه اس��کویی ،سینا رازانی،
کریم امینی ،مهراب رضایی داستان عشقهای نامتعارف از
عروس��ی تا عزاست.وارونگیساخته بهنام بهزادی با بازی
سحر دولتشاهی ،علی مصفا ،ستاره پسیانی ،رویا جاویدنیا،
علیرضا آقاخانی ،شیرین یزدان.هفت ماهگیساخته هاتف
علیمردانی که س��ال گذشته همکوچه بینامرا در جشنواره
داشت با بازی حامد بهداد ،باران کوثری ،پگاه آهنگرانی،
هانیه توس��لی ،احمد مهران فر ،فرشته صدرعرفایی ،بهناز
جعفری ،رضا بهبودی.

کارى از دستش��ان س��اخته
است.کنس��رت مهدییراحی در
زادگاهش طی روزهای هفدهم و
هجدهم دی و به میزبانی س��الن
سینماهاللبرگزارخواهدشد.
این برنامه آغازگر دور جدید کنسرتهای این خواننده با تغییرات
عمده در ارکس��تر و رپرتوارش است .از این کنسرتامیر علیزادهبه
عنوان رهبر ارکستر مجددا با مهدی یراحی همکاری خواهد داشت.
این موزیس��ین باسابقه که آهنگس��ازی و تنظیم قطعات متعددی از
جملهنون و دلقکرا در کارنامه دارد ،در اولین کنس��رت یراحی که
مرداد سال ۹۲به میزبانی برج میالد برگزار شد هم در کنار او حضور
داشت .مدیریت گروه هم در این برنامه بر عهدهمهدی کرداست.
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تهران
اهواز
اصفهان
تبریز
مشهد

اوقات شرعی

-2
5
-1

-11

-2

اذان ظهرامروز

تهران
اهواز
اصفهان
تبریز
مشهد
شیراز
کرمانشاه
رشت

سخن بزرگان

12:09
12:20
12:08
12:29
11:36
12:05
12:26
12:16

6
14
11
-3
9

شیراز
کرمانشاه
رشت
آبادان
خرم آباد

اذانمغربامروز

17:24
17:44
17:30
17:39
16:50
17:33
17:45
17:28

3
2
1
6
1

اذانصبحفردا

05:45
05:50
05:40
06:09
05:13
05:32
06:00
05:54

13
4
11
14
5

طلوعآفتابفردا

07:14
07:14
07:06
07:41
06:43
06:55
07:28
07:26

خجل ش�دم ز جوان�ی که زندگانی نیس�ت /به
زندگانی من فرصت جوانی نیست « شهریار»

ادبیات

سکوت و چند نمایشنامه

انتشارشهرزاد

رمانشهرزاد سکوت ،سه جلد از مجموعه کتاب
کوچ��ک نمایش��نامه و همچنین دفت��ر دوازدهم از
مجموعه دفترهای تئاتر منتشر شد.
در معرف��ی ناش��ر از ای��ن کتابه��ا عنوان ش��ده
است:شهرزاد سکوترمانی  158صفحهای است به
قلم مختار پاکی ،منتشرشده در نشر نیال ،که ماجرای
یک ش��بانهروز از زندگی یک خانواده در ش��یراز را
روایت میکند .ناهید راوی و مرکز ثقل داستان است؛ همسر و مادر و خواهر و عروس.
روزی که داس��تان در آن میگذرد پنجش��نبهای استدرمهرماه،1370روزیادبودو
حادثه :گمش��دن غالم ،پناه آوردن یک فراری ،درگیری با همسایهها ،افشای رازهای
نهان و دیدارهای پنهانی ،روز زیارت اهل قبور و سالمرگ نادر برادر ناهید .داستان از
ساعت  04 :30صبح آغاز میشود و تا ساعت شش صبح روز بعد ادامه پیدا میکند،
کمی بیشتر از یک شبانهروز ،و در خالل آن ،ماجراهای زن را با دلشورهها ،رویاها و
امیده��ا ،خاط��رات و درگیریهایش میخوانیم ،و به م��وازات آن ،آنچه را بر خانواده
گذش��ته و میگذرد ،همراه با طعم نوستالژی .مختار پاکی در پیشانینوشت کتاب از
به��رام بیضایی ک��ه رمانش را پیش از انتش��ار خوانده و پیش��نهادهای مفیدی برای
بازنویس��ی و ویرای��ش کت��اب داده ،تش��کر ک��رده اس��ت .دوازدهمی��ن دفت��ر از
مجموعهدفترهای تئاتر نیالنیز برای س��یامین سال درگذشت غالمحسین ساعدی،
نخستینمقالهاشرابهتحلیلیازنمایشنامههایاواختصاصدادهاست.

هیچ فیلمی به خاطر ممیزی حذف نشد

س�رانجام با اعالم اس�امی
فیلمه�ای بخ�ش ن�گاه نو و
همچنین سودای سیمرغ سی
و چهارمی�ن دوره جش�نواره
فیل�م فج�ر؛ اس�امی هی�ات
انتخاب جش�نواره امس�ال به صورت رسمی اعالم و مشخص
شد چه کسانی فیلمهای امسال را انتخاب کردند.

علیرض��ا ش��جاعنوری ،یک��ی از اعضای هیات انتخاب س��ی و
چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر ،با اشاره به وضعیت فیلمهایی که
توس��ط هیات انتخاب بررسی ش��ده ،گفت :امسال فیلمهای بسیار
خوبی را تماشا کردیم و کیفیت فیلمها و همچنین کمیت آنها بسیار
امیدوارکننده بود .وی با اش��اره به اینکه هیات انتخاب به صورت

کام ً
ال مستقل آثار را بررسی کرد ،گفت :به هیچ عنوان از طرف هیچ
فرد یا نهادی برای انتخاب فیلمها تحت فشار نبودیم .ما نسخهای که
ارائه ش��ده بود را تماش��ا میکردیم و اگر آن نس��خه برای داوری
کفایت میکرد آن را میدیدیم و تصمیمگیری میکردیم.
وی در پاس��خ ب��ه این س��ئوال که آیا فیلمی ب��ه دالیل ممیزی از
جشنواره کنار گذاشته شده یا به هیات انتخاب گفته شده بود که این
فیل��م را نمیتوانن��د انتخاب کنند ،گفت :تا پایان يكش��نبه ش��ب
(۱۳دیماه) ما مش��غول تماش��ای فیلمها بودیم و به محض آنکه به
جمعبندی رسیدیم؛ نظر خود را به دبیر جشنواره اعالم کردیم که در
کمتر از یک س��اعت؛ اس��امی فیلمها از ط��رف روابط عمومی به
رس��انهها اعالم شد .همین امر نش��ان میدهد هیات انتخاب به هیچ
عنوان تحت فشار یا براساس سفارش کار نکرده است.

وداع با طبیعتگرد ایران در یک روز سرد

اهال�ی هن�ر و ورزش بدرقهگ�ر صاح�ب صدایی
پرطنین به س�مت خانه ابدیاش بودند؛ محمدعلی
اینانلو ک�ه در توصیف زیباییه�ای طبیعت ایران،
شوق تماشای این زیباییها را در هر مخاطبی ایجاد
میکرد ،در کنار پدر و مادرش آرام میگیرد.

پیکر زندهیاد محمدعلی اینانلواز مقابل مس��جد بالل
سازمان صداوسیما در میان ازدحام جمعیت تشییع شد.
دکتر رضا پورحس��ین (قائم مقام معاون س��یما) ،داوود
نعمت��ی انارک��ی (مدی��ر کل روابط عمومی س��ازمان
صداوس��یما) ،جهانگیر کوثری ،عادل فردوس��یپور،
مس��عود اسکویی ،علی اکبر عبدالرشیدی ،نیما کرمی،
علیرضا جاویدنیا و محس��ن مهرعلیزاده (رئیس پیشین
س��ازمانتربیت بدن��ی) ،اس��ماعیل میرفخرایی ،مریم
نش��یبی ،حمی��د مجتهدی ،حبیب رضای��ی و غالمعلی
پیرایران��ی (از گویندگان و پیشکس��وتان ورزش��ی)،
منص��ور ضابطیان ،محم��د صوفی ،رض��ا توکلی ،ندا
س��پانلو ،رضا امیراحم��دی ،داود قچاق ،گیتی معینی و

جمشید گرگین از جمله حاضران در مراسم بودند.
مسعوداسکویی،پیشکسوترادیوکهیکیازدوستان
نزدی��ک زندهیاد اینانلو بود ،در ابتدای این مراس��م طی
سخنانی کوتاه در حالی که به شدت ناراحت بود ،گفت:
به عنوان دوست  50ساله محمدعلی از همه شما ممنونم
که به اینجا آمدهاید .طبق وصیت ایش��ان ،پیکرش قرار
است از این مکان به سمت عصمتآباد بویینزهرا تشییع
و در همان جا در کنار قبر پدر و مادرش به خاک سپرده
ش��ود .در ادامه شکراله اینانلو  -برادر کوچکتر زندهیاد
محمدعلی اینانلو  -که حال مس��اعدی نداش��ت ،ضمن
تش��کر از افرادی که در مراس��م تش��ییع پیکر برادرش
حاضر ش��ده بودند ،خاطرنش��ان ک��رد :من فکر میکنم
ب��رادرم تمام س��فرهای خاک��یاش را در این کره زمین
تجرب��ه کرد و جایی باقی نماند که نرفته باش��د .ما باید
اکنون راهش را ادامه بدهیم .او پیرمردیهای آخرش را
در اس��تان قزوی��ن در برف و کوالک گذران��د .او تمام
کارهایش را کرده بود و حتی وصیتش را هم نوشته بود.
چن��د وق��ت پیش با هم به جوار پ��در و مادرمان رفتیم و
حتی ج��ای قبرمان را هم انتخاب کردی��م .اکنون باورم
نمیشود که فوت کرده است .ایشان سفری به کائنات را
ش��روع ک��رد .او عمرش را برای ملت گذاش��ت .اکنون
خوشحالم که چنین کارنامهای از خود بر جای گذاشت.
در ادام��ه الب��رز اینانل��و ،یک��ی از فرزن��دان مرحوم
محمدعلی اینانلو در یک جمله از حضار تش��کر کرد و
گفت :دس��ت هم��ه را میبوس��م که به اینج��ا آمدهاید.

«من دختر نیستم»راهی  ۲جشنواره فیلم شد
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مستندی درباره مهرجویی

فیلم کوتاهمن دختر نیستمس�اخته قاسم
بدیرخانی به ۲جشنواره بین المللی راه یافت.

فیلم کوتاهمن دختر نیس��تمبه نویس��ندگی و
کارگردان��ی قاس��م بدیرخان��ی ب��ه جش��نواره
بینالمللیکالرتی��پ اس��ترالیا Colortapeو
جشنوارهفیلمآفتابطالییمالتاGoldensun
راه یافت .این فیلم س��ینمایی داستان آسیبها و
چالشهای دختری جوان را به تصویر میکش��د
که در پی یک دوس��تی ناموفق مس��یر زندگیاش تغییر میکند و با مشکالتی رو
به رو میشود .مراحل ساخت این فیلم کوتاه داستانی شهریورماه امسال در تهران
ب��ه پایان رس��ید .آرزو انواریان ،رها بذرافش��ان ،داود محم��د آبادی ،محمدرضا
پاشنامه ،رضا برزنویی ،سیدرضا پورآقا ،سمیرا عربی ،رمضان نقدی فر ،مرتضی
دربهش��تی ،امین البرزی ،س��میرا فالح ،احمد اسفندیاری ،اندیشه یدی در این فیلم
کوتاه بازی کرده اند.
بدیرخانی کارگردان فیلم کوتاهمن دختر نیس��تمپیش از این با فیلم کوتاههوا را از
من بگیردر جشنواره آثار موبایلی فرانسه حضور داشت و فیلم کوتاهیک نخ سیگاربا
تصویربرداری سیامک جاوید نیز از دیگر ساختههای بین المللی و جدید او است.

جهانگی��ر کوثری  -گزارش��گر و مجری پیشکس��وت
تلویزیون  -از دیگر س��خنرانان این مراس��م بود که در
صحبتهاییکوتاهضمنتشکرازدوستدارانمحمدعلی
اینانلو ،اظهار کرد :هوا س��رد اس��ت و ممنون از اینکه از
هشتصبحبهاینجاآمدهاید،ایننشانمیدهدهنرمندانی
ک��ه در دل مردم جای دارند تنها نمیمانند .حضور تک
تک ش��ما باعث دلگرمی همه هنرمندان جامعه اس��ت.
همانطور که محمد علی اینانلو با مردم بود و همین مردم
امروز او را تنها نگذاش��تند .اینانل��و در جامعه ورزش،
مستندسازی و محیط زیست ما یک استثنا بود.
وی در ادامه یادآور ش��د که  54سال با زندهیاد اینانلو
هم��کار ب��وده اس��ت .در پایان این مراس��م رئیس موزه
طبیعت  -نوایی  -که با مرحوم اینانلو همکاری داش��ت،
گف��ت :محم��د اینانلو چند نفر در یک نفر ب��ود .او واقعا
ع��کاس خوب و فعال محیطزیس��ت ق��دری بود .ما در
طبیعت با اینانلو با ش��رایط خاص بودیم .اینانلو ِ
خان ما
بود .محمد علی اینانلو هنرمند پیشکسوت  12دیماه بر
اثر س��کته قلبی درگذش��ت .طب��ق خواس��ته او که در
وصیتنامهاش قید ش��ده بود ،پیکر مرح��وم اینانلو در
محل��ه عصمتآب��اد ،حوالی بوئین زه��را در کنار پدر و
مادرش به خاک سپرده میشود .محمدعلی اینانلو متولد
 ،1326کارش��ناس مط��رح محیط زیس��ت و ورزش،
روزنامهنگار ،مبتکر و پدیدآورنده کالسهای آموزش
اکوتوریسم در ایران بود و توانست چکیده تجربیات 40
ساله خود را در اختیار دانشجویان این رشته بگذارد.
مستندمهرجویی،کارنامهچهلسالهساخته
مانیحقیقیازديروز(۱۴دی)درگروهسینماهای
هنر و تجربه اکران خود را آغازکرد.

لی�لا حاتم��ی ،داریوش ش��ایگان ،ع��زت اله
انتظام��ی ،بهرام رادان ،نیکی کریمی و ....در این
مستند درباره مهرجویی سخن گفتهاند .داریوش
مهرجویی بدون ش��ک یکی از کارگردانان مهم
و تاثیر گذار سینمای ایران است که این بار خود،
در برابر دوربین فردی قرار گرفته اس��ت تا درباره آثاری که خلق کرده به چالش
کش��یده ش��ود .این چالش را مانی حقیقی به عنوان کارگردانمهرجویی ،کارنامه
چهل س��الهبر عهده دارد .کارگردان این س��الها و اهل فلس��فه سالهای قبلتر که
اینک در سینمای ایران جایگاه ویژهای به دست آورده است.
ای��ن فیلم پرترهای ش��اد و جذاب اس��ت که با نظ��رات و حضور مجموعهای از
چهرههای مهم س��ینما و فرهنگ ایران دربارهمهرجوییشکل گرفته است .ریتم و
گفتوگوهای مناس��ب و بیسانسور از دیگر ویژگیهای این فیلم است که از ۱۴
دی ماه در گروه سینمایهنر و تجربهاکران میشود .مانی حقیقی را در تدوینپیمان
خاکسار،بهمن کیارستمیو در تهیه کنندگیفرهاد توحیدیهمراهی کردهاند.
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ارکستر سمفونیک تهران تعطیل نمیشود

س�خنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت:
بهدلیل تنگناهای مالی ،فعالیت ارکستر سمفونیک
ممکن اس�ت افت پیدا کند ،اما این ارکستر تعطیل
نمیشود.

حسین نوشآبادی مبنی بر اینکه با توجه به مشکالت

مالی که برای ارکستر سمفونیک تهران پیش آمده ،آیا
قرار است این ارکستر به بخش خصوصی واگذار شود؟
اظهار کرد :ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی به
دولت وابستهاند و از اعتبارات دولتی استفاده میکنند.
ت��ا کنون نیز بحث واگ��ذاری آنها به بخش خصوصی
مطرح نشده و ممکن است این بحث در حد یک پیشنهاد
باش��د؛ ول��ی واگذاری به بخ��ش خصوصی بهصورت
رسمی هنوز مطرح نشده است.
او درباره ارکستر سمفونیک تهران و مشکالتی که
برای آن بهوجود آمده اس��ت نی��ز گفت :در این دولت،

بخ��ش اول کمکهای��ی که قرار بود ب��رای راهاندازی
ارکس��تر سمفونیک تهران و ارکس��تر ملی داده شود،
محقق ش��د و با مدیریت و برنامهریزی و س��اماندهی،
این ارکس��ترها کارش��ان را ش��روع کردند؛ اما فعالیت
ارکستر س��مفونیک همواره با دغدغههای مالی همراه
بوده که همیش��ه هم از طرف رهبر ارکس��تر بیان ش��ده
اس��ت .وی اف��زود :با وجود مش��کالتی ک��ه در تأمین
بودج��ه داریم ،انش��اءاله اتفاقی نمیافتد که ما ش��اهد
تعطیلی ارکس��تر س��مفونیک تهران باشیم و حتما این
مشکالت دور از ذهن مسووالن کشور نخواهد بود.
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