گوهر خیراندیش دچار سانحه شد

س��ریال «دیوار به دیوار» به کارگردانی سامان مقدم اینروزها
در مرحله تصویربرداری اس��ت و گوهر خیراندیش نیز یکی از
بازیگران این مجموعه تلویزیونی اس��ت .این بازیگر چهارشنبه
گذش��ته سر صحنه این س��ریال دچار سانحه شده و پنجشنبه
برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شد.
آزاده اس��ماعیل خانی فرزند گوه��ر خیراندیش ،خبر مصدوم
ش��دن این بازیگر در شامگاه چهارشنبه و سرصحنه «دیوار به
دیوار» را تایید کرده؛ به گفته او  ،پاره ش��دن تاندون در ناحیه

فرهنگی

مچ پا خیراندیش را راهی بیمارستان کرده است.
سریال «دیوار به دیوار» به کارگردانی سامان مقدم
در  ۶۰قس��مت  ۴۰دقیقهای در حال تولید است
و بینندگان ش��بکه س��ه س��یما که در ایام نوروز
مخاطب این مجموعه بودهاند ،تا پایان اردیبهشت
م��اه و قب��ل از ایام رمض��ان میتوانند این مجموع��ه را دنبال
کنند.
خیراندی��ش در این س��ریال با فرهاد آئیش ،روی��ا تیموریان و

ویش��کا آسایش همبازی اس��ت .به گزارش ایسنا،
پی��ش از این نیز این بازیگر آبانماه س��ال 1392
س��رصحنه «آذر ،ش��هدخت ،پروی��ز و دیگ��ران»
س��اخته به��روز افخم��ی دچ��ار س��انحه ش��د.
خیر اندیش به خاطر تصادفی که صورت گرفته بود
دو بار از ناحیه کتف و ترقوه و س��ر که  15س��انتیمتر شکافته
ش��ده ب��ود جراحی ش��د و در اینمیان یک عم��ل زیبایی نیز
صورت گرفت.

نوید محمدزاده همچنان سوژه جدل هنرمندان با یکدیگر است

قبحزدایی از توهین
پرسش مهم است که هدف از این همه افاضات نامحترمانه و زشت چیست
و اصوال اینان به دنبال ثابت کردن چه چیز هستند؟ به دنبال ثابت کردن
خودشان از هرگونه عیب و ناپاکی یا به دنبال متهم کردن طرف مقابل؟ که اگر
هرکدام از این اهداف هم مد نظر باشد باز هم آنچه در این میان لگدمال شده
اخالق و اخالق مداری است و دیگر هیچ.

برخی تلویزی��ون را نیز
خانه ش��خصی خودش��ان
پنداش��تند؛ رجزخوانی ها،
توهین ها ،ب��ی حرمتی ها،
یک طرفه به قاضی رفتن ها
و هزاران رسم نوپای دیگر
که هیچکدامش��ان منشاء
اخالقی نداش��تند در میان
برخی باب ش��د و اینگونه
ش��د که دنیای مج��ازی و
تلویزی��ون محمل��ی برای
«هرچه خواستم می گویم،
ب��ه هیچک��س ه��م ربطی
ندارد» شد
آفت�اب ی�زد – یوس�ف خاکیان :مش��خص
نیست چه کسی فضای مجازی را برای اولین بار
در زندگ��ی اجتماعی ما بنیان نه��اد و آن را به
بش��ریت پیش��کش کرد اما موضوعی که واضح
و مبرهن است اینکه شخص مجهول داستان ما
هدفش از ایجاد این فضا هرچقدر هم ناصواب و
با انگیزه های غیرانسانی بوده باشد به اندازه ای
نبوده که بخواهد فضایی را ایجاد کند که برخی
آن را باغ ش��خصی خودشان بدانند و در فضای
آن هر کاری که دلش��ان خواست بکنند ،به این
دلیل که سازنده و پردازنده فضای مجازی برای
س��اخته ای که آن را در اختیار انسانها گذاشت
هیچ س��قف و دیواری قرار نداد ،به سخن دیگر
کس��انی که م��ی خواهند از این فضا اس��تفاده
کنن��د باید بدانند که باغ ش��خصی ش��ان هیچ
در و پیک��ری ن��دارد ،هیچ دی��واری به دورش
کش��یده نشده و حتی س��قفی هم باالی سرش
نیست و مفهوم این سخن این است که همگان
می دانند تو در باغ ش��خصی ات مشغول انجام
چه کاری هستی.
 -1پیش ترها و در گذشته های نه چندان دور،
زمانی که فضای مجازی خاصی وجود نداش��ت
و خبری از فیس��بوک و اینس��تاگرام و تلگرام و
توئیت��ر نبود و همه در فض��ای واقعی و حقیقی
زندگی می کردند تنها سرگرمی مردم استفاده
از رادیو ،تلویزیون و روزنامه بود .مردم در خانه ها،
مغازه ها ،تاکس��ی ها و  ...می نشس��تند و بنا بر
مقتضیات مکانی ش��ان از وسایل سرگرم کننده
در اختیارشان استفاده می کردند .تلویزیون نیز
به عنوان مهمترین وس��یله س��رگرمی در میان
مردم��ان ایران زمی��ن رویک��ردی مهرورزانه و
دوستانه داش��ت .از سریال های خوبی همچون
«دائی ج��ان ناپلئون»« ،هزاردس��تان» و «این
خان��ه دور اس��ت» گرفته تا «آیین��ه»« ،روزی
روزگاری» و «نرگ��س» همه و همه هدفش��ان
تروی��ج مهربانی و خوب بودن و خوب زیس��تن
در کنار یکدیگر بود .در این میان کینه و بغضی
هم اگر در دل کس��ی بود آنقدر بزرگ منش��ی
و مردانگی وجود داش��ت که کس��ی حریم ها را
نش��کند و اگر ناراحتی خاصی هم بود مخفیانه
بازگو می شد و بدون اینکه حتی شخص سومی
متوجه بشود ،مسئله و مشکل خود حل می شد.
 -2از زمان��ی که فضای مج��ازی پای خود را به

دنیای واقعی باز کرد یک اتفاق شوم در میان ما
افتاد ،برخی از ما بدون آنکه بدانیم می خواهیم
از چه چیزی اس��تفاده کنیم و بدون آنکه آداب
اس��تفاده اش را بدانی��م و ب��دون آنک��ه اهداف
س��ازنده اش را بدانیم تنها با خرید یک گوشی
همراه و متصل شدن به اینترنت خودمان را یک
ف��رد م��درن تلقی کرده و پی��ج های خصوصی
باز کردیم ،دلنوشته ها و تصاویر و فیلم هایمان
را منتشر کردیم .در این میان به دلیل اینکه فکر
کردیم پیج خصوصی فقط مختص خود ماست
و دارای در و دی��وار و س��قفی اس��ت و به قولی
اختیار کاملش را داری��م می توانیم هر حرف و
کالمی را در آن جاری و س��اری سازیم و به این
وس��یله به دیگرانی که به آنها لطف کرده ایم و
اج��ازه داده ایم که بیاین��د و از پنجره کوچک
خانه مجازی ما مطالب و عکس ها و فیلم های
م��ا را ببینند بگوییم «من بر خالف عقربه های
س��اعت و بر خ�لاف جری��ان رودخانه حرکت
می کنم .من با همه شما متفاوتم ،من جرات دارم،
من تک هستم ،هیچکس شبیه من نیست ،من
گالدیاتور هستم » .و همه این من گفتن ها یک
هدف بیشتر نداشت .اینکه شما می توانید من را
به عنوان سمبل زندگی و تروا و قهرمان زندگی
خودتان انتخاب کنید و ب��ه خودتان ببالید که
شخصیتی چون من «آشیل» زندگی شماست.
 -3هنگام��ی ک��ه فض��ای مجازی ای��ن امکان
را ب��ه برخ��ی داد ک��ه گ��ودی را ب��رای برخی
عقده گشایی ها و رکیک گویی ها مهیا ببینند،
برخ��ی دریافتند ک��ه تلویزیون هم م��ی تواند
محمل خوب��ی برای چنین رفتارهایی باش��د و
این اتفاق تلخ بسیار زودتر از آنچه که در مرحله
فکر ساخته و پرداخته شود به مرحله اجرا رسید
و تابوی آن شکس��ته شد .حال برخی تلویزیون
را نی��ز خانه ش��خصی خودش��ان پنداش��تند.
رجزخوان��ی ها ،توهین ها ،ب��ی حرمتی ها ،یک
طرفه به قاضی رفتن ها و هزاران رسم نوپای دیگر
که هیچکدامشان منشاء اخالقی نداشتند در میان
برخی باب شد و اینگونه شد که دنیای مجازی و
تلویزیون محملی برای «هرچه خواستم می گویم،
به هیچکس هم ربطی ندارد» شد.
 -4تمام اینها به کنار .شوربختانه تر این بود که
دنیای مجازی و تلویزیون در این بازی دو س��ر
باخت کس��انی را به بازی گرفت که خودشان به
عن��وان مرجع و الگوی اکثری��ت قریب به اتفاق
جامع��ه یعن��ی «هنرمندان» تلقی می ش��دند.
برخ��ی از هنرمندان به ج��ای اینکه به رفتاری
که می کنند بیندیش��ند تنها به عملی که قرار
بود از آنها س��ر بزند اهمیت داده و بدون تفکر و
اندیش��ه آن را انجام می دادند و حتی از عواقب
آن هم واهمه نداشتند .به نمونه های زیر توجه
کنید.
* مان��ی حقیق��ی :چه لذت عمیق��ی میبرم از
پاس��خهای ش��فاف لیال حاتمی به س��والهای
احمقان��ه خبرنگارهای دوزاری( .ایس��کانیوز -
چهارشنبه  4اسفند )1394
* مس��عود فراس��تی :علی حاتمی فتیش دارد!
(عصر ایران –  15آبان )1395
* لیال اوتادی :خبرنگاران بی س��واد ،بی تربیت
و نادانند( .برنامه هفت  -جمعه  20اسفند )95
 -5اینها تعدادی از توهین های برخی هنرمندان
بود که یا درباره خودش��ان بیان شده و یا درباره

تصویر کوین اسپیسی در «راننده بچه» لو رفت

اولین تصویر از حضور «کوین اسپیسی» بازیگر برنده اسکار از حضورش در فیلم «راننده
بچه» منتشر شد .این فیلم به کارگردانی «ادگار رایت» 11آگوست 2017اکران می شود.

قش��ر دیگری که در راستای کار آنان تالش می
کنند .اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود .چرا
گه گویی برخی دوست دارند گوی سبقت را از
بقیه بربایند و صدرنشین باشند ،به عبارت دیگر
دوس��ت دارند در صف این تابوش��کنی نفر اول
باشند و بگویند من قهرمان همه شما هستم .به
موارد زیر توجه کنید.
* فق��ط مس��خره نكنی��د منوها اما متاس��فانه
لرهس��تم ( .حمید گودرزی در برنامه س��ینما
گلخانه  ۲۹ -دی )91
*امروزه یکس��ری آدمهای کثیف و چرک که با
زیر پیراهن بازی میکنند و فقط فریاد میزنند
و رگ گردنش��ان را باد میکنند ،ستاره هستند.
(حمی��د گ��ودرزی در برنام��ه دورهم��ی12 -
فروردین )96
گرچ��ه حمی��د گ��ودرزی در ه��ر دو توهی��ن
یاد شده عذرخواهی و حتی در مورد دوم به نوید
محمدزاده بازیگر س��ینمای ایران که همگان او
را «آدم کثی��ف و چ��رک » فیل��م س��ینمایی
«اب��د و ی��ک روز» م��د نظ��ر حمی��د گ��ودرزی
می دانس��تند ،پیام داده و اظه��ار کرده که اصال
منظورش او نبوده و تنها فضای تلخ س��ینمای
ایران را به نقد کش��یده اما ای��ن پایان ماجرای
توهین های بازیگران نیست چرا که ماجرای توهین
حمید گ��ودرزی ب��ه نوید محم��دزاده علیرغم
واکنش های مختلف در ش��بکه مج��ازی دوباره
بر سر زبان ها افتاده و جنجال تازه ای به پا کرده
است .جنجالی که باز هم ردپای هنرمند دیگری
در آن دیده می شود.
ماجرا از این قرار اس��ت که گویا توهین حمید
گودرزی به نوید محمدزاده این بار به مذاق یغما
گلرویی ،ترانه سرای مشهور خوش نیامده و او را
به جدل با حمید گودرزی واداش��ته است .او در
یکی از پس��ت های اخیرش در صفحه شخصی
خود در حمایت از نوید محمدزاده چنین نوشت:
« بعضی ها اصوال بی رگند ،یعنی داد که سهل
گ گردنشان بیرون
اس��ت ،هوار هم که بزنند ر 
نمی زن��د .در کل به قول «لورکا» «آن ندارند»
و رگی هم در تنش��ان نیست برای بیرون زدن.
به همین خاطر پاپیچ رگ دارها می شوند برای
دیده شدن.
بعضی ها تارهای س��فید موشان بیشتر و بیشتر
می ش��ود اما خودش��ان نمی ش��وند .یعنی به
در و دی��وار می زنند تا بش��وند و نمی ش��وند.
فیلم هاش��ان اغلب اکران نشده و در سوپرمارکت ها
فروختهمیشود.پسپاپیچبازیگرانفیلمهایجدی
می شوند برای دیده شدن.
بعضی ها عقده هالیوود دارند و بازیگران فرنگی
و تازه لباس آن بازیگران ،نه بازی شان .مو چرب
می کنند و کت و شلواری مثل آنان می پوشند
اما باز هم راهشان به تبلیغ مبل در بیلبوردهای
یافت آباد ختم می ش��ود .پس پاپیچ بازیگرانی
که بی کت و ش��لوار هم چشم نوازند می شوند
برای دیده شدن.
بعضی ها برای قهرمان شدن خودشان را پشت
لباس های اتو کش��یده پنه��ان می کنند .فکل
م��ی بندند و بند می اندازن��د و خریدارندارند و
هر کاری کنند س��یمرغ که س��هل است ،کسی
خروس قندی هم به آنان نمی دهد .پس پاپیچ
بازیگرانی می شوند که  -مثل «براندو»ی فیلم
«تراموای��ی به نام ه��وس»  -با ی��ک زیرپوش

می آیند و سیمرغ شکار می کنند»....
ام��ا این پایان ماج��را نبود چرا ک��ه دفاع یغما
گلروی��ی از نوید محمدزاده که بیش��تر ش��بیه
توهی��ن ب��ه حمید گ��ودرزی ب��ود تا دف��اع از
محمدزاده ،بی پاس��خ نمان��د و حمید گودرزی
هم کامال از خجالت ش��اعر و ترانه سرای معاصر
درآمد و در صفحه شخصی اش درباره این شاعر
نوشت:
«از رس��وايي ه��اي زندگي ش��خصي در عرصه
مج��ازي ،اتهام س��رقت ترجمه ه��اي ديگران،
ترانه س��رايي براي مطرب هاي مرتد آنس��وي
آب و خوانن��دگان لس آنجلس��ي ،ت��ا كل كل
ب��ا روزنامه كيه��ان و همزمان حق��وق گرفتن
از س��ازمان اوج و تران��ه ارزش��ي گفتن ،مظهر
ش��وآف و خودنمايي ملغمه اي اس��ت غريب از
تناقض هايي كه او را مضحكه خاص و عام كرده،
اما دس��ت بردارنيس��ت ،در جستجوي هويت از
دس��ت رفته و آبرو و اعتبار هرگز نداشته آتش
بيار معركه هايي مي ش��ود ك��ه نه دخلي به او
دارد و نه فهمش را دارد.
در عرصه بزرگترها بال بال مي زند به اميد جلب
توجهي ،غافل از اينكه تنها عِرض خود مي برد و
زحمت ما مي دارد.
خدا به داد ما برس��د در اين بال روزگاري كه نام
ش��اعر را كس��اني مصادره كرده اند كه به جاي
تكيه بر هنر و شعور ،بر اي ديده شدن تن به هر
ابتذالي مي دهند.
خالصه كنم وتمام .به قول ابراهيم گلستان براي
شاعري دانستن عروض كافي نيست ،شرف بايد
داشت»...
به کجا چنین شتابان؟

ای��ن اتفاقات و کنش ها و واکنش ها از س��وی
هنرمندان و کسانی که به عنوان الگو در جامعه
شناخته می ش��وند نه تنها قبح و زشتی عملی
ناپس��ند را در می��ان جامع��ه هنری شکس��ته
و موج��ب از می��ان رفت��ن حرم��ت هنرمندان
در جمع خودش��ان خواهد ش��د که در ا ِشِ ��ل و
مقیاس��ی بسیار بزرگتر موجب بی حرمت شدن
و از بی��ن رفت��ن اخ�لاق در جامع��ه ای
خواهد شد که هنرمندان را به عنوان الگوی خود
برگزیده اند .اندک نگاهی گذرا به کامنت هایی که
پس از انتشار یک پست توهین آمیز از سوی هر
هنرمندی ثبت می ش��ود نش��ان م��ی دهد که
این ب��ازی خطرناک و زش��ت تنه��ا دو بازیگر
ن��دارد ،بلکه عده بس��یار زی��ادی از طرفداران
ه��ر ک��دام از این بازیگ��ران وارد بازی ش��ده و
هر کدام بنا به ادبیات کالمی و رفتاری خودشان
ط��رف دیگر را مورد عنایت ق��رار داده و فضای
مجازی را به محلی ش��بیه میدان دوئل تبدیل
می کنند و در پایان آنچه باقی می ماند پاس��خ
ناپیدای این پرس��ش مهم اس��ت ک��ه هدف از
این همه افاضات نامحترمانه و زش��ت چیس��ت
و اص��وال این��ان به دنبال ثابت ک��ردن چه چیز
هستند؟
به دنبال ثابت کردن خودشان از هرگونه عیب
و ناپاک��ی یا به دنبال متهم کردن طرف مقابل؟
که اگر هرکدام از این اهداف هم مد نظر باش��د
باز هم آنچه در این میان لگدمال شده اخالق و
اخالق مداری است و دیگر هیچ.

گریممتفاوت«مارکروفالو»در«ثور(راگناروگ)»

قاب

این تصویر گریم متفاوت «مارک روفالو» در نقش بروس بنر و یا همان «هالک» اس�ت که در
فیلم سینمایی «ثور (راگناروگ)» به کارگردانی «نایکا وایتی» ایفای نقش می کند.
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تئاتر باران میزبان یک نمایش زنانه

آفتاب یزد :نمایش «یک صدمین س�الگرد تولد ادیت پی�اف» به کارگردانی پینو دی بودو
توسط بازیگر ایتالیایی از  ۱۲تا  ۱۵اردیبهشت ماه در «تئاتر باران» روی صحنه میرود .این
نمایش با بازی ناتالی منتا یکی از بازیگران ایتالیایی کمپانی تئاتر پوتلچ تنها  ۴اجرا ویژه
بانوان خواهد داش�ت و روایتگر زندگی ادیت پیاف یکی از معروفترین خوانندگان جهان
است.

تئاتر

داودفتحعلیبیگی:

تعزیهخوانهاجشنوارهرا
مطربیمیدانستند

داود فتحعلیبیگی هدف جشنواره نمایشهای
آیینی س��نتی را از اس��اس «حفظ و اشاعه و
احیا» خواند و گف��ت :به همین دلیل در هر
دورهای ممکن است نمونههایی از نمایشهای
آئینی سنتی یا جلوههایی از این نمایشها را
ببینی��د که در دورههای قبل نبوده و این هم
وقتی جدول اجراها آماده شد معلوم میشود
ما چه آثاری داریم که کامال نو است و مطرح
نش��ده و چ��ه آث��اری داریم ک��ه نمونههای
دیگرش بوده و اینها نمونههای جدید اس��ت.
مثال در ش��بیهخوانی آث��اری داریم که کامال
جدید نوش��ته ش��ده و گاهی آثاری است که
جدید نیست اما خیلی مواقع اجرا نمیشود و
خود این یعنی کمکی کردهایم به بازخوانی و
احیای این اثر .این هنرمند پیشکسوت تئاتر
در ادامه گفت :مثال مواردی بوده که پیشنهاد
دادهاند ی��ک نمونه عروس��کی در منطقهای
هس��ت و میخواهند آن را بازآفرینی و اجرا
کنند؛ چون این جش��نواره نگاهی پژوهشی
ه��م دارد این اس��ت که دنبال آث��ار جدید و
مطرحنشده هم هستیم .فتحعلیبیگی ادامه
داد :جش��نواره وقتی شروع به کار کرد حتی
بیس��ت پیشنهاد هم نداشت اما در این دوره،
فقط در بخش صحنهای ،بیش از  200عنوان
پیشنهاد داشتیم و این یعنی یک اتفاق قابل
توجه .دبیر هجدهمین جشنواره نمایشهای
آیینی س��نتی با اش��اره به روند رو به رش��د
جشنواره نمایشهای آیینی سنتی گفت :ما
در جش��نوارههای اولیه مخصوصا اول و دوم،
تعدادی پیشکسوت داشتیم که حرفهای این
زمینه بودند اما رفته رفته آنها یا بازنشس��ته
و خانهنش��ین ش��دند یا فوت کردن��د .یا در
دورهه��ای اولیه بین گروهه��ای تعزیهخوانی
جشنواره آنقدر جایگاه نداشت؛ فکر میکردند
کار مطربی اس��ت ام��ا االن در ه��ر دورهای
نزدی��ک به  50مجلس پیش��نهاد میش��ود.
در جش��نوارههای اولیه نقالی و نمایشهای
قهوهخانهای و ترنابازی نداش��تیم و خیلی از
آیینه��ا نبود و رفته رفته اضافه ش��د و حاال
هر دورهای س��عی میکنی��م نمونههای ارائه
نشدهای را بیاوریم .فتحعلیبیگی خاطرنشان
ک��رد :ما خود جش��نواره را نبای��د به تنهایی
ببینیم ،بلکه اثرات جشنواره را در جامعهمان
بای��د نگاه کنیم .ب��ه این معنا ک��ه برگزاری
جش��نواره بهانهای ش��د که در سراسر کشور
ح��اال رویکردی ب��ه بازشناس��ی و بازآفرینی
گونههای مختلف نمایشهای آیینی و سنتی
داشته باش��ند .او با بیان اینکه این جشنواره
به نوعی بستری شد برای احیا و ماندگاری و
مطرحکردننمایشهایآیینیوسنتی،گفت:در
غیاب یک مرک��ز کامال علم��ی و آکادمیک
ب��رای حفظ و اش��اعه نمایشه��ای آیینی و
سنتی و در غیاب آموزشگاه و هنرستانی برای
آموزش اینگون��ه نمایشها ،وجود و برگزاری
این جش��نواره خیلی توانست به این رویکرد
و احیای آن کمک کند .اینها اثرات جشنواره
است و باید از زوایای مختلف به آن نگاه کرد.
دبیر هجدهمین جش��نواره آیینی سنتی به
نمایش سیاهبازی اشاره کرد و گفت :آنچه که
به نام درامنویسی در دانشگاهها و کالسهای
خصوص��ی درس میدهن��د درامنویس��ی
تحقیقی نیست یک شیوه نمایشنامهنویسی
اس��ت که ما از فرنگیها الگ��و گرفتهایم .اما
حاال وقتی کسی میخواهد سیاهبازی بنویسد
به فکر میافتد که چه تفاوتها و ویژگیهایی
باید داش��ته باشد؟ رفته رفته به تئاتر روایتی
میرس��د .برای همین مباح��ث متعددی به
برکت برگزاری جش��نواره مطرح میشود که
ارزیاب��ی همهجانب��های الزم دارد که معلوم
ش��ود برگزاری آن چقدر مفی��د و موثر بوده
اس��ت .فتحعلیبیگی با اشاره به دالیل رو به
فراموش��ی رفتن نمایشهای آیینی س��نتی
گف��ت :ما یک مرتبه آنچه را که از آنس��وی
م��رز آم��د پذیرفتیم و آنچه را ک��ه خودمان
داش��تیم بدون آنکه بازخوانی کنیم و مجدد
بررس��ی کنی��م و به ارزشهای��ش پیببریم؛
اغلب منکرش شدیم .یکی از مهمترین دالیل
کمرنگ شدن نمایشهای آیینی و این هنرهای
سنتی در کشور این است .به گزارش ایلنا ،او
یادآور شد :از قدیم هم چون آموزش اینگونه
هنرها سینهبهسینه و مناسبتی بوده هیچوقت
برایش هنرستان و مدرس��ه دایر نکردهایم تا
آموزش دهیم و همه اینها دس��ت به دس��ت
ه��م داد که م��ا به این روز رس��یدیم .اگر در
دورهای ب��ه فک��ر میافتادی��م و از فرنگیها
الگ��و میگرفتیم و ب��رای گونههای مختلف
نمایش��یمان میآمدیم مدرس��ه و هنرستان
دای��ر میکردیم و به ص��ورت کامال مدون و
آکادمیک آموزش میدادیم االن ش��رایط ما
خیلی تفاوت میکرد.

کوتاه از هنر

نامههای موتسارت به بازار میآید

روحاهلل مهدیپور عمرانی که این روزها مشغول
نگارش بخشهای پایانی کار پژوهش��یاش بر
روی اثر فولکلوریک «خاله سوس��که» اس��ت،
از ترجمه کتاب «عزیزترین پدر» موتس��ارت
خبرداد«.عزیزترینپدر»شامل۹نام هازموتسارت
در حجمهای متفاوت است که این موسیقیدان
در ایام جوانی به منظور به دست آوردن نام و نشان
نوشته اس��ت .به گزارش ایسنا ،عمرانی تاکید
ک��رد :این کتاب از س��ری کتابهای پنگوئن
اس��ت که برای اولین بار چنی��ن نامههایی را
منتشر میکند.

شهرستانیوقریبیانرویصحنه

محمدعلی سجادی کارگردان سینما که قصد
دارد ب��ا اجرای نمایش «بازخوانی بوف کور در
روش��نا» کارگردانی حرف��ه ای تئاتر را هم در
کارنامه کاری خوب ثبت کند ،درباره وضعیت
تولید این اثر نمایش��ی گفت :تقریبا بخشی از
گ��روه بازیگران نمای��ش «بازخوانی بوف کور
در روش��نا» مشخص شده و به احتمال زیاد از
 ۲اردیبهشت ماه تمرینهای نمایش را شروع
م��ی کنیم .به گزارش مه��ر ،وی ادامه داد :تا
به حال حضور میکائیل شهرس��تانی و س��ام
قریبی��ان در نمایش «بازخوان��ی بوف کور در
روشنا» قطعی شده است و طی روزهای آینده
دیگر بازیگران نمایش هم مشخص می شوند.

«آبجی» در پکن

فیلم سینمایی «آبجی» به کارگردانی مرجان
اش��رفی زاده و تهیه کنندگی محمد حس��ین
قاس��می در بخش رقابتی هفتمین جشنواره
بینالمللی فیلم پکن حضور دارد .عالوه بر فیلم
«آبجی» ،دو فیلم «فروش��نده» به کارگردانی
اصغ��ر فره��ادی و «اژده��ا وارد میش��ود»
ساختهمانی حقیقی در بخش غیر رقابتی این
رویداد سینمایی در چین حضور دارند .هیئت
انتخ��اب هفتمین جش��نواره بینالمللی فیلم
پکن پس از بررس��ی  ۴۲۴اثر ارس��ال شده از
 ۱۹کش��ور جهان ۱۳ ،فیلم خارجی و  ۲فیلم
چینی را برای حضور در بخش رقابتی معرفی
کردهاند و «آبجی» مرجان اشرفیزاده نیز یکی
از این آثار است و با آثاری از کشورهای چین،
فرانس��ه ،فنالند ،ایتالیا ،اتریش ،هلند ،بلژیک،
جمهوری چک ،روسیه ،ژاپن و رومانی رقابت
میکن��د .به گزارش ایلنا ،هفتمین جش��نواره
بین المللی فیلم پکن از تاریخ  16فروردین تا
تاریخ  2اردیبهشت برگزار میشود.

«دربست» در مکزیک

فیلم س��ینمایی «دربست» به کارگردانی علی
خامه پرست فرد به جشنواره فیلم سینه پوبره
مکزیک راه یافت .فیلم س��ینمایی «دربست»
پیش از این در جشنوارههای :فیلمهای فارسی
زبان در سیدنی اس��ترالیا ،منار بلغارستان در
ش��هر صوفیه ،مدیترانهای کن ،کانیا کوماری
هند ،دریای کارائیب و  ...حضور داش��ته است.
به گزارش ایلنا،جشنواره فیلم سینه پوبره به
فیلمهای مس��تقل با بودجه پایین اختصاص
دارد و 14اردیبهش��ت ماه در مکزیک برگزار
خواهد شد.

کنبازهممیزبانکیارستمیمیشود

پییر لس��کور رئی��س و تییری فرم��و مدیر
جش��نواره کن اس��امی فیلمه��ای حاضر در
ای��ن دوره از جش��نواره را در ی��ک کنفرانس
مطبوعاتی که همزمان به صورت آنالین پخش
میش��د ،اعالم کردند ۲۴« .فری��م» آخرین
س��اخته زندهی��اد عباس کیارس��تمی در این
فهرس��ت جای دارد و در نب��ود این کارگردان
فقی��د ایران��ی ،عالقهمن��دان آثار وی ش��اهد
نمایش فیلمش در این جشنواره خواهند بود.
این فیلم در حالی تکمیل شد که کیارستمی
مراح��ل پایان��ی آن را در بیمارس��تان و در
دوران نقاه��ت پیش برد .این فیلم با نام کامل
« ۲۴فریم قبل و بعد از لومیر» ترکیبی از ۲۴
فیلم چهار و نیم دقیقهای است که کیارستمی
در چند س��ال گذش��ته کارگردانی کرده بود.
فیلم «ل ِ��رد» به کارگردانی محمد رس��ولاف
دیگر فیلم ایرانی است که در بخش نوعی نگاه
نمایش داده میشود .به گزارش سینماسینما
ب��ه نقل از ددالی��ن« ،آنها» س��اخته آناهیتا
قزوین��یزاده ،کارگردان ایران��ی مقیم آمریکا
که س��ال  ۲۰۱۳با فیلم کوتاه «سوزن» برنده
جایزه سینهفونداسیون کن ش��ده بود نیز در
بخش نمایشهای ویژه به نمایش در میآید.

