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باکیفیتآیمکسوسهبعدی
»آرواره ها« و »ای تی« به سینماها 

برمی گردند

همدلی| فیلم کالسیک ترسناک  »آرواره ها« ساخته 
استیون اســپیلبرگ امسال تابســتان بار دیگر راهی 
سینماها می شود. به نقل از آسوشیتدپرس، »آرواره ها« 
ســاخته استیون اســپیلبرگ که برای همیشه چهره 
هالیوود را تغییر داد، امســال تابســتان به ســینماها 
بازمی گردد. این فیلم از دوم ســپتامبر )۱۱شــهریور( 
در شماری از سینماهای سراسر آمریکا اکران می شود 
تا خاطره حمله کوسه به ســینماهای سال ۱۹۷۵ را 
دوباره زنده کند، اما این بار این فیلم برای نخســتین 
بــار به صورت آیمکس و ۳D RealD )ســه بعدی( به 
نمایش درمی آید. فیلم »ای تی« نیز به همین صورت از 
۱۲اوت )۲۱مرداد( راهی سینماها می شود. یونیورسال با 
انتشار بیانیه ای گفته بخشی از فیلم های فراموش نشدنی 
اسپیلبرگ در ۴۷سال گذشته را دوباره راهی سینماها 
می کند. »آرواره ها« در سال ۱۹۷۵، »ای تی« در سال 
۱۹۸۲ و »پارک ژوراسیک که سال ۱۹۹۳ اکران شدند 
ازجمله این فیلم ها هستند. یونیورسال یادآوری کرده: اگر 
بگوییم هیچ فیلم سازی تأثیری ماندگارتر از اسپیلبرگ 
بر ســینمای آمریکا نداشــته یا خاطرات ســینمایی 
فراموش نشــدنی برای میلیاردها نفر در سراسر جهان 
خلق نکرده، بی ربط نگفته ایم. در این بیانیه همچنین 
آمده تماشــای این فیلم ها آن هم در سالگرد چهلمین 
ســال اکران »ای تی« این امکان را به عالقه مندان این 
فیلم ها می دهد تا آن ها را برای نخستین بار به گونه ای 
تجربه کننــد که قبالً هرگز امکانش وجود نداشــت. 
»آرواره ها« تابســتان ۱۹۷۵ اکران شــد و بیش از ۶۷ 
میلیون نفر را در آمریکا به سینماها کشاند و در تاریخ 
سینما به عنوان نخستین اثر بالک باستر شناخته شد. 
این فیلم به کارگردانی اســپیلبرگ ۲۸ ساله که تا آن 
زمان کسی وی را نمی شناخت ساخته شد. »ای تی« نیز 
۱۱ژوئن چهل سال پیش، برای اولین بار در سینماها 
به نمایش درآمد. این فیلم در اولین اکرانش در ســال 
۱۹۸۲ در آمریکا حدود ۱۲۰ میلیون بلیت فروخت که 
به معنی یک بلیت به ازای هر دو نفر جمعیت این کشور 

و رقمی برابر ۱.۷میلیارد دالر امروز است.

اطالعیهسازمانسینمایی
مجوز اکران »برادران لیال«

 صادر نمی شود
همدلی| پروانــه نمایش فیلم ســینمایی »برادران 
لیال« به دلیل تخلفات و ســرپیچی از مقررات از سوی 
تهیه کننده و کارگردان آن صادر نمی شــود. به نقل از 
روابط عمومی سازمان سینمایی، اداره نظارت بر عرضه 
و نمایش فیلم ســازمان سینمایی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد: پروانه نمایش فیلم سینمایی »برادران لیال« 
به دلیل تخلفات و سرپیچی از مقررات صادر نمی شود. 
متن اطالعیه اداره کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم 
به این شــرح است: »فیلم سینمایی »برادران لیال« به 
کارگردانی سعید روستایی بدون طی کردن تشریفات 
و روند قانونی برای جشــنواره فیلم کن ارسال شــده 
بود. ازآنجایی که ایــن فیلم بدون اخذ پروانه نمایش و 
بی توجه به مقررات و برخالف آیین نامه حضور آثار در 
محافل و جشنواره های بین المللی که طبق )ماده پنج 
آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسالید، ویدیو و صدور 
پروانه نمایش آن ها( و علیرغم تأکید مسئوالن سازمان 
سینمایی مبنی بر ضرورت تبعیت از قوانین و مقررات، 
به جشنواره کن ارسال شــده بود معاونت ارزشیابی و 
نظارت ســازمان سینمایی با هدف مساعدت، تسهیل 
و تصحیح حضور و حل مشــکل فیلــم از تهیه کننده 
و کارگردان آن خواســت تا طی جلســاتی وضعیت و 
شــرایط فیلم و فرایند آن را بررسی کنند. با همکاری 
تهیه کنندگان فیلم، »برادران لیال« در سازمان سینمایی 
مورد بازبینی قرار گرفت و در راستای کمک به فیلم با 
ملحوظ داشتن اهمیت حضور بین المللی محصولی از 
سینمای ایران، تصمیم و توافق بر این شد تهیه کننده 
و کارگــردان برای دریافت پروانــه نمایش جهت ارائه 
نســخه نهایی در جشنواره کن، موارد و اصالحات الزم 
را که بخشی از آن ها حتی در فیلم نامه مصوب شورای 
پروانه ســاخت نیز وجود نداشته اعمال نمایند که این 
مهم حتی در یک مورد از موارد اعالمی محقق نشــد. 
به رغم تأکید و تذکرات الزم برای رعایت قانون و با علم و 
آگاهی تهیه کننده و کارگردان نسبت به تبعات هرگونه 
تخلف، متأسفانه فیلم مذکور بدون هیچ گونه همکاری 
و انجام اصالحاتی در جشــنواره کن به نمایش درآمد. 
چنانکه عوامل اصلی فیلم با اصرار و ابرام بر ادامه مسیر 
اشتباه نشان دادند که اکران فیلم در جشنواره کن را بر 
نمایش در سالن های سینما و مخاطبان داخلی ترجیح 
می دهند. ازاین رو، فیلم »برادران لیال« به تأسی از اصل 
»قانون گرایی، استانداردسازی و عدالت محوری« و به 
دلیل تخلفات آگاهانه و رفتار مغایر با قوانین و مقرراتی 
چون: شــرکت در جشنواره های خارجی بدون عبور از 
مجرای قانونی و اخذ پروانه نمایش، سرپیچی از مقررات 
و اصرار بر ارائه نسخه اصالح نشده به رغم تعهدات صورت 
گرفته و استمرار بر تخلف و مداومت بر آن حتی بعد از 
جشنواره کن و شرکت در جشنواره مونیخ و در نهایت 
اعالم رســمی کارگردان محترم مبنی بر عدم پذیرش 
اصالح فیلم، این فیلم تا اطــالع ثانوی و تا رفع موانع 
ایجاد شــده، صالحیت اخذ پروانه نمایش را نخواهد 

داشت.«

بهقلمپوریاعبدی
»بالماسکه در وایت هارت«

 منتشر شد

همدلی| »بالماسکه در وایت هارت« عنوان نمایشنامه ای 
به قلم پوریا عبدی است که توسط انتشارات مهراندیش 
منتشر شده است. نمایشنامه »بالماسکه در وایت هارت« 
نوشــته پوریا عبدی که به تازگی وارد بازار کتاب شده 
اســت روایتگر التهابات اواســط قــرن۱۶ میالدی در 
انگلســتان است. همان ســال هایی که شاه چارلز دوم 
بــه خون خواهی پدرش قیام می کنــد، ژنرال کرامول 
و جمهوری خواهان را شکســت می دهــد و پس از دو 
سال مجدداً ســلطنت را به انگلستان برمی گرداند. در 
یادداشــت پشــت  جلد کتاب آمده است: »نمایشنامه  
»بالماســکه در وایت هارت« یــک درام مدرن مبتنی 
بر تشــنج موقتی در رویدادهای گذراست. تشنجی که 
رفته رفته بر تنش بین شخصیت ها می افزاید و همین 
مسئله همه چیز را تحت الشعاع قرار می دهد؛ اما نباید 
فراموش کنیم که شخصیت های این نمایشنامه دائماً 
در حال پنهان کاری هســتند. آن ها همچون کســانی 
که در یک بالماســکه شرکت کرده اند، نقابی نامرئی بر 
چهره زده اند و خود را به گونه ای معرفی می کنند که در 
دورترین فاصله از خود شناخته شوند. سعی می کنند 
همه چیز را انکار کنند و شخصی دیگر باشند، ازاین رو 
شاید تشنجی ساختگی ایجاد می کنند تا در پشت این 
فضای مه آلود، با آرامش خیال پنهان بمانند. همچنین 
در فرم نگارشی »بالماسکه در وایت هارت« تالش شده 
استفاده  مینیمال از زبان، کلید اصلی نمایشنامه باشد؛ 
در همین خصوص از عبارت بنــدی موجز، انقطاع ها، 
مکث های مکــرر، توقف های میان جملــه ای، تکرار و 
شتاب ناگهانی در بیرون ریزی خصوصیات شخصیت، 
استفاده شده است. همچنین سعی شده تا نمایشنامه  
»بالماسکه در وایت هارت« از یک نوع ارتباط خاص در 
بین عناصر خود برخوردار باشد. ارتباطی چندبعدی که 
بازی های زبانی، کلیشه های اغراق آمیز، تکرار و ترکیبات 
بی ربط یا حتی عبارات ابتکاری را به دنبال خود داشته 
باشــد و از زبان شــخصیت هایی بیان شود که در یک 
تراژدی-کمدی توأمان اسیر شرایط جبری و فشارهای 
ناخوشاینِد ناخودآگاه هستند. نمایشنامه  »بالماسکه در 
وایت هارت« از شیوه های روایی کالسیک عبور می کند 
و بعدتر آن را به مســخره می گیرد و طبعاً ته مایه ای از 
فضاسازی های ســورئال را تداعی می کند. مسخرگِی 
تلخی کــه الیه های قابل توجــه تــراژدی را از وادی 
روایت های واریته تا شوخی ها و بداهه پردازی های کمدیا 
دل آرته با خود می کشاند. در این نمایشنامه همه حرف 
می زنند تا حرف نزده باشند، سؤال می پرسند تا جواب 
نگیرند، حرکت می کنند که تکان نخورند و به طورکلی 
فعالیتی انجام می دهند که در تضاد باانگیزه  اصلی انجام 
آن فعالیت است. به عبارتی »بالماسکه در وایت هارت« 
اجتماعــی از همه چیز برای هیچ اســت. نمایشــنامه 
»بالماسکه در وایت هارت« دارای چهار شخصیت است 
که هر چهار شــخصیتش را مردان تشکیل می دهند و 
به عبارتی یک درام مردانه اســت. ازاین جهت این درام 
می تواند برای اجرا توســط گروه های تک جنســیتی 
تئاتری مناسب باشد.« کتاب »بالماسکه در وایت هارت« 
نمایشــنامه ای تک پرده ای است که تحت تألیف پوریا 
عبدی در قطع پالتویی و ۶۴صفحه توســط انتشارات 

مهراندیش منتشر شده است.

برایحضوردرروسیهصورتگرفت
دعوت رهبر ارکستر سرشناس جهان 

از موسیقیدان ایرانی
همدلی| والری گرگیف یکی از مشــهورترین رهبران 
ارکستر جهان علی رهبری رهبر ارکستر شناخته شده 
کشورمان را به روسیه دعوت کرده است. به نقل از مشاور 
رســانه ای، علی رهبری بنا بر دعوت »والری گرگیف« 
مدیر هنری اپرای مارینسکی، روز شنبه ۱۸تیرماه در 
شهر ســن پترزبورگ با اجرای آثاری از شوستاکوویچ و 
کورســاکف روی صحنه می رود. والری گرگیف روس 
که از برجســته ترین رهبران ارکســتر جهان است در 
روزهای ابتدایی مناقشه روســیه و اوکراین، به خاطر 
امتناع از اظهارنظر در این مورد به دستور شهردار مونیخ 
از رهبری ارکستر بزرگ فیالرمونیک این شهر برکنار 
شــد. علی رهبری، رهبر و آهنگساز بین المللی ایرانی 
که از دوستان گرگیف است در مصاحبه هایی ازجمله 
در لندن از هنرمندان روســیه به شدت حمایت کرده و 
اعمال هر نوع تحریمی علیه هنرمندان و ورزشکاران این 
کشور را بیجا، نادرست، ناعادالنه و مردود خوانده است. 
والری آبیسالوویچ گرگیف هنرمند مردمی روسیه، رهبر 
ارکستر و اپرا مدیر »شرکت اوستیایی اورجین« است. او 
مدیر ارشد و مدیر هنری سالن نمایشی تئاتر مارینسکی 
و رهبر ارکستر ارشد ارکستر فیالرمونیک مونیخ و مدیر 
هنری جشنواره شب های سفید در سن پترزبورگ است. 
وی همچنیــن برندهٔ جوایزی همچون نشــان افتخار 
مسروپ ماشتوتس مقدس، نقاب زرین، نشان الکساندر 
نوســکی، لژیون دونور )افسر(، نشان دوستی، قهرمان 
کار از فدراسیون روسیه و هنرمند مردمی روسیه شده 
است. علی رهبری، موسیقی دان و رهبر ارکستر ایرانی 
اســت. او که در اتریش با نام الکساندر مشهور است، با 
رهبری بیش از ۱۲۰ارکستر مطرح دنیا و ضبط حدود 
۲۵۰آلبوم اثر موســیقی کالسیک جهانی با مهم ترین 
ارکسترها و اپراهای دنیا یکی از مطرح ترین چهره های 

موسیقی ایران است.

رویداددریچه

همدلی|علینامجو:محمدعلی کریم خانی، 
خواننده پیشکســوت آثــار آیینی مذهبی 
شامگاه روز ســی ام خردادماه بعد از مدت ها 
بیمــاری دار فانی را وداع گفت. این خواننده 
و مــداح پیشکســوت آثار آیینــی مذهبی 
کشورمان که طی ســال های اخیر با اجرای 
قطعه »آمدم ای شــاه پنــاه بده« در تجلیل 
از مقام واالی امام هشــتم حضرت رضا )ع( 
در میان مردم شناخته شده بود، شامگاه روز 
ســی ام خردادماه بعد از مدت ها بیماری دار 
فانــی را وداع گفــت. محمدعلی کریم خانی 
ازجمله هنرمندان پیشکســوت موســیقی 
آیینی کشورمان است که به سال ۱۳۲۹ در 

شهر قزوین به دنیا آمد.
او از کودکی بــه مداحی و مؤذنی عالقه مند 
بــود و در ایام محرم و ماه مبارک رمضان به 
تمرین مناجات خوانی و مداحی می پرداخت. 
محمدعلی اولین مداحی خود را در ۱۶سالگی 
در حرم امــام رضا)ع( تجربه کرد و پس ازآن 
زیر نظر مرحوم حسین صبحدل این راه را در 

رادیو به صورت حرفه ای طی کرد.
سال ها بعد به واسطه تجارب ارزشمندی که 
در حوزه های مختلــف مداحی و خوانندگی 
داشــت قطعه »آمدم ای شاه پناهم بده« را 
با همراهی آریا عظیمی نژاد تولید کرد. اثری 
که در تجلیل مقــام واالی حضرت امام رضا 
)ع( تولیــد و بعد از پخــش تبدیل به یکی 
از ماندگارتریــن نواهای مذهبــی پیرامون 
شخصیت بزرگوار امام هشتم شیعیان است. 
آلبوم »ســاقی« به آهنگسازی آریا عظیمی 
نژاد نیز یکی از آثار ماندگار مرحوم کریم خانی 
است که در رثای حضرت سیدالشهدا منتشر 
شــده و منجر به تولید و پخش آثاری شــد 
که به شدت مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
روانشاد محمدعلی کریم خانی در آذرماه سال 
۱۳۹۲ بود که در بخشــی از آیین نکوداشت 
خــودش گفته بود: طی ســال های اخیر که 
غیر از مداحی افتخار حضور در تهیه و تولید 
آثار موســیقایی مذهبی را داشتم مفتخر به 
تولید اثر موســیقایی »قطعه ای از بهشت« 
)آمده ام، ای شــاه پناهم بده( با شــعری از 
اســتاد حبیب اهلل چایچیان )حسان(، اجرای 
قطعه ای در حســینیه کربالئی ها با همکاری 
نزار القطری و صادق آهنگران و آلبوم »ساقی 
سرمست« به آهنگســازی آریا عظیمی نژاد 
شــدم که برای من دارای ارزش های فراوانی 
هستند. او با اشاره به روند تولید آلبوم »ساقی 
سرمســت« تصریح کرد: من برای تولید این 
آلبوم زحمت بســیار فراوانی کشیدم. ضمن 
اینکه بــاور دارم در طول ضبط این کار آریا 
عظیمی نژاد زحمات شبانه روزی زیادی برای 
اینکه بتوانم با معیارهای مدنظر موســیقی 
کاری را بخوانــم، متحمل شــد به طوری که 
یادم می آید بــرای تولید یک قطعه بیش از 
۲۰روز در استودیو بودم. البته امیدوارم تمام 
این زحمــات موردقبول اربــاب ما حضرت 
سیدالشــهدا قرار بگیــرد. روزنامه همدلی، 
درگذشت این هنرمند ارزنده عرصه موسیقی 
آیینی و مذهبی را به خانواده ایشان و جامعه 
هنری کشــور تســلیت می گویــد و دعوت 
می کنــد یکی از آخریــن گفت و گوهای این 
هنرمنــد فقید را بازخوانــی کنید. متن زیر 
مشــروح گفت وگو با این اســتاد نغمه های 

آیینی است:
استاددرچهحالیهستید؟شنیدهایم

کمیکسالتداشتید...

الحمــداهلل بهترم، به هرحال پیری اســت و 
گاهی کسالت ســراغ آدم می آید و مجبورم 
قرص قلب بخورم. همیشه از ائمه می خواهم 
عنایت کنند و دردهایــم را دوا کنند، البته 
کارهای خدا حکمــت دارد. گاهی از خودم 
می پرســم چرا احمد عزیزی کــه این همه 
شــعر برای ائمه دارد شش هفت سال است 
روی تخت بیمارســتان افتاده؟ اگر آدم بدی 
اســت که نمی تواند این همه شــعر مذهبی 
گفته باشد، اگر هم آدم خوبی است چرا باید 
مستحق این باشد؟ کار خداست، البد حکمت 

دارد.
انشــاءاهللکههمیشــهسالمتو
اختتامیه در پارسال باشید. تندرست
جشنوارهامامرضا)ع(کهخیلیبانشاط

اجراکردید...
بله واقعاً هیچ سالی مثل پارسال حس و حال 
نداشتم. به جمعیت نگاه می کردم و می دیدم 
اکثــراً دارند گریه می کننــد. البته این یک 
حس دوطرفه است، یعنی مستمع، خواننده 
را ســر ذوق می آورد. شنونده باید اهل دل و 
اهل معرفت باشــد، مثاًل شــب نوزدهم ماه 
رمضان امســال در مراسمی بودم، مخاطبان 
توجه زیادی نداشــتند، ذوق من هم گرفته 
شــد، پرده صدا را پایین آوردم و برای خودم 

زمزمه کردم.
ازنقشمخاطــبگفتید،بهنظرتان
شــعرچقدردرایجادشوروسرذوق

آوردنخوانندهنقشدارد؟
شــعر خیلی در من اثرگذار اســت، شعر که 
خوب باشد بااینکه در این سن حافظه ام یاری 
نمی کند اما باز سعی می کنم آن را حفظ کنم 
اما خیلی وقت ها شعر نیست و به قول معروف 
»معر« اســت! شعر که خوب باشد، سر ذوق 
می آیــم، با شــنونده پــاس کاری می کنم و 
بخشــی از شــعر را می خوانم و بخشی را از 
مردم جواب می گیرم. شــعر که خوب باشد، 
مردم را خسته نمی کند. آقای انسانی یک بار 
در هیاتــش گفت ســخنران باید حرف تازه 
بزند، چیــزی که مردم بدانند گفتنش فایده 
ندارد. باید متناسب با مجلس باشد، مثاًل در 
میالد امام حسین)ع( روضه قتلگاه می خوانند 

که اشتباه است.

االنکهدستگاههایصوتیپیشرفت
کردهاند،بسیاریباصداهایمعمولیو
حتیضعیفترازآنخوانندهمیشوند...

برای داشــتن صدای خوب دســتگاه فایده 
ندارد، باید زحمت کشــید. باید تمرین کرد. 
البته که دســتگاه هم خیلی مهم است، اما 
منظــورم در دســت کاری صــدای خواننده 
نیســت. اتفاقاً صدابردار نباید موقع خواندن 
صدا را باال و پایین کند، من اگر همان ابتدای 
خواندنم صدابردار این کار را بکند کل تمرکز 
و شوقم گرفته می شود. این هنر خود خواننده 
است که فاصله دهانش را با میکروفون تنظیم 
کند. مرحوم صبحدل به من می گفت وقتی 
می خواهــی اوج بگیــری باید ســی چهل 
ســانتی متر از میکروفون فاصلــه بگیری تا 
صدایت جیغ نشود. خب ما خودمان این ها را 
می دانیم، دیگر نیازی نیست صدا را کم کنند.
ازتوصیههایمرحوماستادصبحدل

گفتید،چیزدیگریهمبهیاددارید؟
خــدا رحمتش کند، خیلی چیزها به من یاد 
داد. به یادم هســت مرا از خواندن اشــعار و 
نوحه هــای عربی نهی می کرد، می گفت باید 
سوادش را داشته باشی، بدون مطالعه نخوان، 
باید ۲۰ســال دوره ببینی تا بتوانی صحیح 

بخوانی.
اآلنکهدیگربرایخواندناشــعار

عربیمشکلیندارید؟
مــن از نوجوانی زیــر نظر اســتادم تعزیه 
می خواندم و دو ســه قصیده عربی هم حفظ 
بودم، اما نمی دانم اعراب کلمات را درست ادا 
می کردم یا نه. بعدهــا برای اینکه بهترین و 
صحیح ترین ادای کلمات را داشــته باشم از 
علما و اســاتید کمک می گرفتم. مثاًل اخیراً 
شــبکه اول سیما از من خواسته است »حّب 
الحســین)ع(« را بخوانم. این شــعر عربی را 
روی کاغذ نوشــته ام و اعــراب کلمات را با 
دکتر اســماعیل آذر چک کردم تا مطمئن 
باشم درســت می خوانم و به زودی آن را در 
آواز افشــاری اجرا می کنم. همین جا بگویم 
برنامه مشــاعره را نگاه می کنم و وقتی این 
برنامه شروع می شود همه اعضای خانواده ام 

پای تلویزیون می آیند.
غیرازحبالحسین)ع(دیگرچهکار

جدیدیدارید؟
جشــنواره امام رضا)ع( از مــن دعوت کرده 
است صلوات خاصه امام رضا)ع( را در مراسم 
اختتامیه بخوانم و اکنون در حال کار کردن 
روی آن هســتم. من بــرای خواندن صلوات 
خاصه ســبک خاص خــودم را دارم و قصد 
دارم آن را در دســتگاه سه گاه بخوانم، ضمن 
اینکه روی هر کلمه باید آهنگ مخصوصی را 
ادا کرد. البته سال های قبل هم در جشنواره 
امام رضا)ع( خوانده ام اما امســال برای اولین 
بار است که می خواهم صلوات خاصه را اجرا 

کنم.
گفتیــددرخواندنســبکخاص
خودتانراداریــد.موقعخواندنچه

عادتهایاتکنیکهاییدارید؟
من بــرای خواندن باید زمان کافی داشــته 
باشم، چون صدای من طوری هست که یک 
ربع طول می کشد تا گرم شود و فضا را گرم 
کند. گاهی حتی قبل از ضبط می روم در اتاق 
و دو ســه دقیقه ممتد داد می زنم تا صدایم 
باز شــود و هنگام خواندن نگیرد. من از شما 
یک سؤال می کنم، آیا می توان در پنج دقیقه 
شــاهنامه را تعریف کرد و زیبایی و عظمت 
آن را هم نشــان داد؟ خواندن هم به همین 
صورت است، باید کمی زمان داشت. البته نه 
اینکه بگویم زیاد بخوانم و مردم خسته شوند، 
نه منظور این نیست. یک نکته هم بگویم، هر 
وقت خواستم برای آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
بخوانم، خود ایشــان عنایت کرده اند و حتی 
قبل از گرم کردن صدا توانســته ام با حنجره 
باز و با پرده باال بخوانم. به نظرم هیچ ســالی 
مانند پارســال حس و حال نداشتم و دیدم 
اکثر حاضران در ســالن هم گریه می کنند، 
شاید شعر هم خیلی تأثیر داشت، آنجا شعر 
»من دســت خالی آمدم، دست من و دامان 
تو« را می خواندم و از مردم جواب می گرفتم.
استادبهعنوانآخرینسؤالبفرمایید
سبکیاصدایچهکسیرامیپسندید؟

خیلی ها هستند، چه ایرانی، چه آذری و چه 
عــرب. در آذری ها صدای ســلیم موذن زاده 
اردبیلی حرف ندارد، واقعاً نقص ندارد. سلیم 
با آن صدا اگر سمت موسیقی می رفت، دنیا 

را تسخیر می کرد!

بهیاداستادمحمدعلیکریمخانی؛مردیکهبایکاثربهشهرترسید

خاموشی صدای پناهنده شاه خراسان

همدلی| علیرضا قاســم خان تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»ستون۱۴« عنوان کرد که این فیلم روایتی از شرط بندی روی 
زندگی آدم هاست. تهیه کننده فیلم سینمایی »ستون۱۴« به 
کارگردانی امیرحسین همتی که به تازگی و با رده بندی ۱۵+ 
موفق به اخذ پروانه نمایش از ســازمان سینمایی شده است، 
در گفتگــو با خبرنگار مهر درباره برنامه ریزی برای اکران این 
فیلم توضیح داد: اکران هر فیلمی نیاز به مقدماتی دارد، هم 
در زمینه مواد تبلیغی و هم در زمینه هماهنگی با شــورای 
اکران تا مشــخص شود چه زمانی فیلم امکان اکران عمومی 
را با توجه به جمیع جهات دارد. شــخصاً فیلم را برای اکران 
پاییز مناســب می بینم. قطعاً با توجه به شرایط این روزهای 
سینما و فیلم هایی که پیش از ما پروانه نمایش گرفته بودند 
اما همچنان در صف اکران هستند، به این زودی نوبت اکران 
به ما نخواهد رســید اما از همین امــروز تالش خود را آغاز 

خواهیم کرد.
این تهیه کننده سینما درباره اعالم رده بندی سنی ۱۵+ برای 
فیلم »ستون۱۴« هم توضیح داد: رده بندی سنی آثار در همه 
جای دنیا اعمال می شود که مربوط به مالحظات تماشای آثار 
می شود. این یک قانون اســت که صرفاً مربوط به ایران هم 
نیست و همه باید رعایت کنند اما اینکه فیلم ما اولین فیلمی 
اســت که در دوران جدید سازمان سینمایی رده بندی سنی 
برای آن اعالم می شــود، بحثی دیگر است. ما مسئله ای برای 
رده بندی فیلم خود نداشــتیم. داستان فیلم ما داستان یک 
خواهر و برادر اســت که بسیار متمول هستند و روی زندگی 

آدم ها شرط بندی می کنند. همین شرط بندی به یک فاجعه 
ختم می شود.

قاسم خان درباره شباهت خط داســتانی این فیلم با سریال 
کره ای »بازی مرکب« هم گفت: قصه های بســیاری در دنیا 
وجود دارد که شاید شباهت هایی هم با یکدیگر داشته باشند. 
در این مورد هم شــاید بخش هایی از داستان فیلم شبیه آن 
ســریال باشــد اما اینکه فیلم را بر اساس آن سریال ساخته 
باشیم، خیر این گونه نیست. به شخصه سریال »بازی مرکب« 
را ندیده ام اما بر اســاس برخی شنیده ها شاید شباهت هایی 
وجود داشته باشد. او افزود: بازی بازیگرانی چون میترا حجاز 
و روزبه حصاری در فیلم بســیار درخشان است و کارگردان 

هم یک کارگردان فیلم اولی است که معتقدم فیلم را بسیار 
خــوش آب ورنگ درآورده اســت و اگر برخورد درســتی در 
بــازه اکران با آن صورت بگیرد، یک فیلم دیدنی خواهد بود. 
اصالحات فیلم ما هم چندان زیاد نبود و تقریباً همان چیزی 
که می خواستیم مجوز نمایش گرفته است. ما از ابتدا خودمان 
این حساسیت را داشــتیم که قصه ما و جنس روابط آدم ها 
به گونه ای نباشد که جلوی اکران فیلم را بگیرد به همین دلیل 
هم در فرآیند دریافت پروانه نمایش حذفیاتی نداشتیم که به 

کلیت فیلم لطمه ای وارد شود.
قاســم خان درباره پیش بینی خود از شرایط اکران این فیلم 
تأکید کرد: نمی دانیم تا یک هفته یا ۱۰روز دیگر چه اتفاقاتی 
رخ خواهد داد. سینمای ایران مشکالت بسیاری دارد و امید 
داریم در این شــرایط ســرمایه ای که صرف این پروژه شده 
است، به ثمر بنشیند. »ستون۱۴« یک فیلم شریف است که 
تالش دارد روایتی مستقل و درعین حال جذاب را ارائه کند.

او در پایــان درباره غیبت فیلم »ســتون۱۴« در جشــنواره 
فیلــم فجر هم گفت: ما فرم تقاضای حضور برای جشــنواره 
را تکمیل کرده بودیم اما با یک رأی کمتر در هیأت انتخاب 
آثار، از جشنواره چهلم فیلم فجر بیرون ماندیم. به عبارتی در 
فهرست ۲۲فیلم بخش سودای سیمرغ ما فیلم بیست و سوم 
شدیم! باالخره این رأی هیأت انتخاب بود و ما هم اعتراضی 
به آن نداشــتیم، هرچند بعد که فیلم های جشنواره را دیدم، 
اصاًل قبول نداشتم که برخی از آن فیلم ها شایسته تر از فیلم 

ما برای حضور در جشنواره بوده اند.

علیرضاقاسمخانتهیهکنندهفیلمسینمایی»ستون۱۴«:

اینفیلم،روایتیازشرطبندیرویزندگیآدمهاست


