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فرهنگی

«نمایش در ایران» به کتابفروشیها آمد

چاپ یازدهم «نمایش در ایران» نوشته بهرام بیضایی در  ۲۲۴صفحه با
شمارگان  ۲۰۰۰نسخه و قیمت  ۲۵هزار تومان توسط انتشارات روشنگران
راهی بازار کتاب شده است .طرح روی جلد کتاب« ،سیاه» از یک نقاشی
قرن دهم گرفته شده است .نمایشهای پیش از اسالم و نمایشهای پس از اسالم (نقالی،
نمایشهای عروسکی ،تعزیه و نمایشهای شادیآور) بخشهای مختلف این کتاب هستند.

هنرمندان
عزتاهلل ضرغامی:

رابعهاسکویی
دچار سوءتفاهم شده بود

عزتاهلل ضرغامی ،رئیس پیشــین ســازمان
صداوسیما با انتشار عکسی از دیدارش با رابعه
اســکویی و براد ِر او در صفحه اینستاگرامش
نوشت:
«سوء تفاهم!
ایشون خانم رابعه اسکویی هستند که با اخوی
محترمشــان دیروز میهمان من بودند .رابعه
اسکویی پشیمان از سفر به ترکیه و همکاری
کوتاه با شــبکه  GEMبه ایران برمیگردد و
پســت زیبایی در کنار حــرم مطهر فاطمه
معصومه سالم اهلل علیها میگذارد و حرفهای
خوبی میزند .درد دلهایش شنیدنی است.
او دچار سوءتفاهم شــده بوده و با چند نقل
قول غیرموثق تصور میکرده که فعالیتش در
ایران ممنوع شده است .پیشنهاد یک واسطه
برای همکاری با شبکه  GEMرا میپذیرد و
با انگیزه کســب درآمد و نجات از بیکاری به
آن جا میرود.
اما آنچه کــه در واقعیت میبیند با آنچه که
میپنداشته در تعارض واقع میشود .لذا بعد
از چنــد ماه با آنان قطــع همکاری میکند.
دچار بیماری و مشــکالت فراوان میشود .از
بازگشــت به ایران نگران است و مشاورههای
نادرســت اطرافیانش را مبنی بر دستگیری و
زندانی شدن در هنگام مراجعت باور میکند.
باالخره دل به دریا میزند و به ایران میآید.
هیچ اتفاقی هم نمیافتد.
در حضــور خودش با مســئوالن حراســت
سازمان و مدیر وقت شبکه صحبت میکنم.
آنان کامــا از ممنوعیت گذشــته او اظهار
بیاطالعــی میکنند .او بازیگر خوبی اســت
بــه خصــوص در حوزه کــودک و طنز .فکر
کنم مســئوالن فرهنگی و اطالعاتی کشور با
اغماض از گذشــته زمینه فعالیت مجدد در
ایران را بــرای او فراهم خواهند کرد .این کار
را پیگیری میکنم.
ایران متعلق به همه ایرانیان اســت و فرصت
جبران و بازگشــت از مسیر نادرست همواره
فراهم اســت .مهم آن است که همگی آن را
باور کنیم».

اینستاگرام

حمیدلوالیی
در اتاق گریم فیلم جدیدش

حمید لوالیی پست اینســتاگرامش را بهروز
کرد .به گزارش افکارنیوز ،این بازیگر با انتشار
عکس گریم جدیدش از بازی در فیلم جدیدی
خبر داد و نوشت:
زنده بادخودم.....ساخته ممتاز

روزنگار

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
فرامرز پایور lنوازنده

فرامرز پایور در تاریخ  ۲۱بهمن
سال ۱۳۱۱در تهران به دنیا آمد.
او ردیفدان ،آهنگساز ،مدرس
و نوازنده ســنتور و محقق موسیقی ایرانی بود.
وی یکی از تأثیرگذارترین چهرههای موسیقی
ایرانی بود .وی در  ۱۷سالگی ،آموزش موسیقی
را نزد اســتاد ابوالحسن صبا آغاز کرد ،در مدت
شش سال ردیف موسیقی را فراگرفت و یکی از
برجستهترین شاگردان استاد صبا شد و تا سال
 ۱۳۳۶که استاد صبا درگذشت ،از آموزشهای
وی بهره برد .پس از درگذشت ابوالحسن صبا،
پایور نزد اســتادانی چون عبداله دوامی ،موسی
معروفی و نورعلیخان برومند به فراگیری ردیف
درویشخــان و ردیف میرزا عبــداهلل پرداخت.
فرامرز پایور از سال  ،۱۳۳۳کار خود را در وزارت
فرهنگ و هنر آن زمان و از سال  ۱۳۳۷آموزش
سنتور را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز
کرد .او اولین ســنتورنوازی بود که روی سنتور،
نواسازی میکرد و تنها در پی بداههنوازی نبود.
به بیان دیگر ،نخستین آهنگسازی بود که ساز
تخصصی او ،سنتور بود .سرانجام پایور در تاریخ
 ۱۸آذر سال  ۱۳۸۸در بیمارستان شهید باهنر
اقدســیه تهران به علت ایست قلبی و مشکل
تنفسیدرگذشت.

توقیف«التاری»تکذیبشد

در پی خبر منتشر شده مبنی بر توقیف فیلم
ســینمایی «التاری» ســاخته محمدحسین
مهدویــان در برخی از رســانه ها ،محمدرضا
فرجی ،مدیر کل سینمای حرفهای این خبر را
تکذیب کرد و بــه «صبا» گفت :من این خبر
را برای اولین بار اســت که میشــنوم .رئیس
ســازمان ســینمایی بهعنوان باالترین مقام
مســئول و ابراهیم داروغهزاده بهعنوان معاون
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی چندین
بار به این موضوع اشاره کردهاند که فیلمهای
سینمایی که در سیوششمین جشنواره فیلم
فجر به نمایــش درآمدند و خواهند آمد هیچ
مشــکلی برای اخذ پروانه نمایــش ندارند و
این یک مجوز کامل برای همه فیلمها اســت.
فرجی درخصوص شــایعه تروریســت نشان
دادن ایرانیهــا در «التاری» تاکید کرد :طبق
گفتههای مقامات ارشــد سازمان سینمایی و
من بهعنوان مدیرکل سینمای حرفهای تاکنون
چنین چیزی در ذهن هیچ کس پرورش داده
نشده است که بخواهیم به آن فکر کنیم .او در
پایان گفت :من به طور کل خبر توقیف فیلم
سینمایی «التاری» را تکذیب میکنم.

عصر روز پنجشــنبه  19بهمن ماه سید عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پردیس سینمایی ملت،
محل برگزاری سیوششــمین دوره جشنواره فیلم فجر
برای اهالی رســانه حضور پیدا کرد.در این دیدار صالحی
از بخشهای مختلف پردیس سینمایی ملت بازدید کرد و
در جریان روند برگزار سیوششمین دوره جشنواره فیلم
فجر قرار گرفت .سید عباس صالحی درباره فیلمهای که در جشنواره
دیده اســت گفت :من برای اینکه متهم به داوری در جشنواره نشوم

گلپا «راز و نیاز» را منتشر کرد

اکبر گلپایگانی ،خواننده موسیقی ایرانی که در
بین مردم با عنوانهایی چون «گلپا» و «حنجره
طالیی» معرف اســت قطعــه «راز و نیاز» را
منتشر کرد .به گزارش ایلنا ،آهنگساز و تنظیم
توسط مسعود تدینی صورت گرفته و محسن
جعفری نیز بهعنوان ترانهســرا در اجرای این
قطعه همکاری کرده است.

مجموعه «پدر» به تهیهکنندگی و نویسندگی
«حامد عنقا» در غرب تهران کلید خورده است
و تا به حال مهدی سلطانی ،لعیا زنگنه ،پوریا
پورســرخ و ...جلوی دوربین توفیقی رفتهاند.
«پدر» قرار است ماه رمضان سال  97روی آنتن
شبکه دو برود« .پدر» تم مذهبی و عاشقانهای
دارد و در خالصه داســتان این سریال ،آمده
است« :حامد پســر جوانی است که طی یک
ماجرا درگیر داستانی عشــقی میشود .او به
خاطر اعتقاداتش و پــدری که برایش الگویی
تمامعیار اســت ناچار ســر یک دو راهی قرار
میگیرد که باید دست به انتخابی سرنوشتساز
بزند…»

هاشمی و بشارتی در
«تعطیالتنوروزی»

تصویربرداری ســریال «تعطیالت رؤیایی» که
قرار اســت نوروز  ۹۷از شبکه دو سیما پخش
شود به کارگردانی علیرضا امینی در کیش ادامه
دارد .به تازگی دو بازیگر جدید فاطمه هاشمی
و فرهاد بشارتی به این مجموعه اضافه شدهاند.
در خالصه داستان این سریال  ۱۵قسمتی که
در گروه فیلم و ســریال شبکه دو سیما تهیه
شده ،آمده است« :تعطیالت رؤیایی» داستان
دو برادر است که هر کدام در مسیر علم و ثروت
به موفقیتهایی رســیدهاند و در ایام نوروز با
خانوادههایشان در مهمانسرایی در مشهد اقامت
میکنند ....

هیچ فیلمــی را ندیدهام و به خبرنــگاران برای دیدن
فیلمها غبطه میخورم .وی همچنین در باره دبیر سال
آینده جشــنواره فیلم فجر و همچنین محل برگزاری
جشنواره فیلم فجر در سینما ملت گفت :برای تعیین
دبیر ســال آینده ما و سازمان سینمایی به جمعبندی
نهایی نرسیدهایم .به گزارش ایلنا ،وی ادامه داد :پردیس
ملت یک تجربه جدید است و میتواند موجب تمرکز جشنواره شود .به
نظر میرسد با تمام مشکالت مثل پارکینگ و اینترنت ،پردیس ملت

مکان مناسبی برای رسانهها در جشنواره است.امسال در سیوششمین
جشــنواره فیلم فجر شــاهد فیلمهای خوبی هســتم که عمدتاً به
خاطر حضور فیلمسازان برجســته کشورمان در این جشنواره است.
خوشبختانه کارگردانان ،تهیهکنندگان ،بازیگران و تمامی فعاالن حوزه
سینمای امسال به جشنواره فیلم فجر رونق بخشیدند .به گزارش ایلنا،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره ادغام بخش ملی و جهانی جشنواره
فیلم فجر تصریح کرد :این موضوع به تصمیم ســازمان ســینمایی
بازمیگردد و هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

مردممیگویند
بیشتر جدی بازی کن!
تقریبا هیچ سالی در جشــنواره فیلم فجر ،فیلم کمدی نداشتم .در طول سال،
یک سریال کمدی قبول میکنم و همین باعث شده که مردم من را با بازیگری
طنز بشناسند .فیلمهای در صف اکرانم؛ «هزارپا»« ،خرگیوش» و «پارادایس» در
توازن بین جدی و کمدی هستند
پنجمیــن قســمت از ویژهبرنامه زنــده اینترنتی
یوششمین جشنواره فیلم فجر
«ســیوپنج» در س 
با اجــرای فریدون جیرانی ،میزبــان بهرام توکلی،
کارگردان و جواد عزتی و حمیدرضا آذرنگ بازیگران
فیلم ســینمایی «تنگه ابوقریب» بود که شــامگاه
چهارشــنبه  18بهمن پخش شد .در بخشی از این
گفتوگو ،جواد عزتی در مورد این که کدام فیلمهای
جنگی و دفاع مقدســی رویش تاثیر گذاشته است،
گفت« :من خیلی احساساتی هستم و «بوی پیراهن

یوسف» را خیلی خیلی دوست داشتم .من کال خیلی
تحت تاثیر قرار میگیرم و تقریبا همه فیلمهای دفاع
مقدسی را دیدهام و دوست دارم و نمیتوانم آنها را
تکتک نام ببرم چون تعدادشان زیاد است ».عزتی در
مورد این که پیش از بازی در «تنگه ابوقریب» چقدر
از داســتان این تنگه اطالع داشته است ،هم گفت:
«هیچ اطالعی نداشــتم ،سعید ملکان قصه را برایم
تعریف کرد که ُگردانی که بیشــتر تهرانی و کرجی
بودند از این تنگه دفاع کردند .هم ســعید ملکان و

هم آقای شجاعی طراح صحنه ،تحقیقات گستردهای
کرده بودند .من با حمیدرضا آذرنگ و سعید ملکان،
دو شب در لوکیشن ماندیم تا اطالعات بیشتری پیدا
کنیم .بهرام توکلی ،کارگردان کار نمیخواست روی
شهید خاصی تاکید کند .بنابراین رجوع به شخصیت
شهید خاصی نداشتیم و سعی کردم خودم نقش را
در بیاورم ».او که این روزها با تئاتر «زندانی خیابان
دوم» روی صحنه اســت ،در مــورد این که مردم
بیشــتر با کاراکتر کمدی میشناسندش هم گفت:

حمیدرضاآذرنگ:

حمیدرضا آذرنگ بازیگر سرشناس تئاتر ،تلویزیون
و ســینما که امسال با فیلم «تنگه ابوقریب» در
جشنواره فیلم فجر حضور دارد ،درباره ویژگیهای
این فیلم و همکاری با بهرام توکلی توضیح داد.
حمیدرضا آذرنگ بازیگر فیلم «تنگه ابوقریب»
در گفتوگو با «ســینما دو» با اجرا و سردبیری
حامد عنقا با اشــاره به خاطرات روزهای جنگ
گفت :شاهد تبعات پس و پیش واقعه جنگ بودم
و میدیدم که چگونه نیروهای نظامی در شــهر
میآمدند و میرفتند و شهر نیز ملتهب شده بود
که همه اینها مجموعه خاطرات خون باری از آن
روزهای جنگ است .وی با اشاره به اینکه عوامل
مختلفی به ویژه حضور آقای ملکان باعث حضور
من در فیلم شد ،در خصوص شخصیت خود در
فیلم توضیح داد :شخصیت «خلیل» جنگ را با
تمام وجود تجربه کرده بود و جزو افرادی بود که
تمام هشت سال جنگ را با وجود خانواده دوست
داشــتنیاش ،در آن حضور داشت .من هم باید

«تقریبا هیچ ســالی در جشــنواره فیلم فجر ،فیلم
کمدی نداشــتم .در طول سال ،یک سریال کمدی
قبول میکنم و همین باعث شــده که مردم من را
با بازیگری طنز بشناسند .فیلمهای در صف اکرانم؛
«هزارپا»« ،خرگیوش» و «پارادایس» در توازن بین
جدی و کمدی هستند ».به گزارش خبرآنالین ،این
بازیگر در مورد عکسالعمل مردم در برابر فیلمهای
جدیاش هم گفت« :تعداد آدمهایی که میگویند
«جدی بیشتر بازی کن» ،بیشتر هستند».

کارن همایون فر:

در حق لحظات تلخ جنگ اجحاف کردهایم

فریده صابری درگذشت

فریده صابری ،بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون
روز پنجشــنبه ( 19بهمن ماه) به دلیل ابتال
به بیماری ســرطان درگذشت .فریده صابری
متولد ســال  1327بود و دیپلم هنرســتان
عالی موسیقی را در سال  ۱۳۴۷دریافت کرد.
او دارای لیســانس کارگردانــی و بازیگری از
دانشکدهی هنرهای دراماتیک ایران و مدرک
فوق لیسانس از دانشگاه ایندیانا در آمریکا بود.
او در سریالهایی «دلنوازان»« ،همه بچههای
من»« ،بگذار آفتاب برآیــد»« ،در قلب من»،
«تنهاترین ســردار»« ،ســنگ و شیشــه» و
فیلمهای «مارال»« ،روز شیطان»« ،روز واقعه»
و ...را در کارنامه هنری خود دارد.

چرا وزیر ارشاد فیلمهای جشنواره فیلم فجر را ندیده است ؟

جواد عزتی:

کوتاه از هنر

«پدر» کلید خورد

سینما

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

به این شخصیت تا جایی که ممکن بود نزدیک
میشــدم تا بتواند به میزان زیاد باورپذیر باشد و
اساســا این باالترین رسالت یک بازیگر است که
شــخصیت فیلم را به باور مخاطب نزدیک کند.
وی با بیان اینکه برای زدن یک حرف نباید حتما
هر حرفــی را زد ،عنوان کرد :به نظرم به تصویر
کشــیدن یک واقعه که غبار فراموشی روی آن
پاشیده شده ،میتواند حرفی باشد که سالهای
سال و شــاید به طول عمر فرهنگ یک جامعه،
تاثیر و ماندگاری داشته باشد .معتقدم خیلی به
لحظات تلخ جنگ با ثبــت نکردن آن ،اجحاف
کردهایم در حالی که میتوانستیم با ثبت کردن
آن ،شیوههایی برای آرامش و یا راهکارهایی برای
تکرار نشــدن جنگی دیگر ،پیــدا کنیم .آذرنگ
افزود :غالــب فیلمهای دهه  60در حوزه جنگ،
به دلیل وجود جنگ ،مجبور به قهرمانســازی
صرف و خیالی بود .به نظــرم «تنگه ابوقریب»
همین که فعل شــریف ثبت یک واقعه از جنگ
را انجام داده باشد ،کار خودش را کرده است .وی
در پاسخ به این سوال که در سابقه بهرام توکلی
فیلم جنگی وجود ندارد ،اما چرا به سراغ چنین
فیلمی رفت ،بیان کرد :یک فیلمســاز هم مانند
یــک بازیگر میتواند وجوه مختلفی را از خود به
نمایش بگذارد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران،
«سینما دو» در شبهای برگزاری جشنواره فیلم
فجر با اجرای حامد عنقا هر شب ساعت 23:30
از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.

همیشهبابتکارهایخوبمتنبیهشدهام

کارن همایونفر آهنگســاز فیلم سینمایی «به
وقت شــام» ســاخته ابراهیم حاتمیکیا که در
سیوششمین جشــنواره ملی فیلم فجر حضور
دارد با تاکید بر اینکه موســیقی این اثر در ایران
ساخته شــده اســت گفت :من اعتقاد دارم که
تکتک آهنگسازان ما وظیفه دارند که این صنعت
را در اینجا زنــده نگه دارند ،از همین رو من هم
موسیقی این اثر را در تهران ساختم .وی با اشاره
به همکاریاش در چنــد اثر ابراهیم حاتمیکیا
اظهار کرد :کار با حاتمیکیا بسیار سخت و البته
دلچسب است ،زیرا او کارگردان به شدت باهوشی
است و تا چیزی باب طبعش نباشد دست از آن
نمیکشــد .در این چند سالی که در آثار ابراهیم
حاتمیکیا حضور داشــتهام متوجه شــدهام که
او در هــچ موردی از مونتاژ و فیلمبرداری گرفته
تا ساخت موسیقی کوتاه نمیآید؛ بنابراین همه
عوامل همیشه مجبور هســتند که بهترین کار
خود را ارائه دهند .آهنگساز «بادیگارد» بیان کرد:

من برای موسیقی «به وقت شام» زحمت زیادی
کشیدم ولی تجربه اینطور بوده که برای کارهای
متوسط تشویق و برای کارهای خیلی خوبم تنبیه
شــدهام به همین دلیل هیچگاه نمیتوانم درباره
کیفیت این اثر هم نظر بدهم با این وجود امیدوارم
اتفاق خوبی برای فیلم رخ دهد .همایونفر با اشاره
به اینکه در «به وقت شــام» موسیقی به خوبی
روی فیلم نشســته است ،توضیح داد :ماهها روی
موسیقی این اثر کار کردیم و در طول کار خیلی
چیزها را حذف و خیلی چیزها را اضافه کردیم و
اتودهای زیادی زدیم .به گزارش مهر ،وی در پایان
توضیح داد :ما درباره اثری صحبت میکنیم که
بسیار فیلم سختی بود و کوچکترین گاف فیلم
را بــه یک مرز دیگر میبرد .برای مثال صحنهای
در این فیلم وجود دارد که یک مدافع حرم و پسر
یک داعشی با نام ابوخالد از هواپیما به پایین پرت
میشوند که در آن صحنه پدر ابوخالد هم حضور
داشــت که به یکدیگر در لحظه پرت شدن نگاه
میکردند .نگاه آنها پدر و پسری بود ،بنابراین ما
به این فکر میکردیم که موســیقی چه موضعی
باید بگیرد؟ آیا باید با مدافع حرم شــهید شــده
همراهی میکرد یا با آن پدر و پســر؟ بنابراین ما
مجبور بودیم کارهای مختلفی کنیم و روی فیلم
بگذاریم تا ببینیم چه تاثیری میگذارد ،درنهایت
به این نتیجه رسیدیم به همین صورت که در فیلم
میشنوید کار کنیم که به نظر من جای موسیقی
و نحوه آن درست است.

گلوریا هاردی:

گلوریا هاردی ،هنرمند ایرانی -فرانسوی و همسر
ســاعد سهیلی شامگاه پنجشــنبه  19بهمن در
برنامه «کافه تماشــا» مهمان آزاده نامداری بود و
از عالقهاش به فرهنگ ایران ،آشناییاش با ساعد
سهیلی و فیلمهای موردعالقهاش گفت.
=در ایران میمانم
هاردی در بخشی از این برنامه گفت« :پنج سال
اســت در ایران زندگی میکنم و به این کشــور
عادت کردهام ،اگر قرار باشد بین ماندن و برگشتن
به فرانســه یکی را انتخاب کنم ،ایران را انتخاب
خواهم کرد ،من و همسرم اینجا راحت هستیم،
خانواده داریم و کار میکنیــم ».او افزود« :همه
ایران را دوســت دارم ،به شهرهای مختلف مثل
شیراز ،کاشان ،مشــهد ،اهواز و شهرهای شمالی
سفر کردهام ،به نظرم هر شهری از ایران فرهنگ
خاص خودش را دارد و انگار کشورهای مختلف را
میبینی ».هاردی ادامه داد« :زندگی در این کشور
کمی برایم سخت است اما هر بار یاد میگیرم که
خودم راهم را پیدا کنم ».او در پاســخ به ســوال
نامداری که همسرش اخالق بدی هم دارد؟ گفت:

طرفدارفیلمهایساعدوسعیدسهیلیهستم

«ســاعد وقتی گرسنه است اصال تحمل ندارد ،او
عاشق قورمهسبزی و قیمه و کباب است و در این
مدت یاد گرفتم برایش غذای ایرانی درست کنم».
=فیلمهای اصغر فرهادی را دوست دارم
هــاردی درباره حضور در تلویزیون گفت« :بعد از
«کیمیا» فیلمی بازی نکــردم اما چند ماه پیش
در یک تئاتر نقش زنی آمریکایی را داشــتم که
از شــوهر ایرانیاش جدا شــده و مجبور بود به

کشورش برگردد ».او درباره عالقهاش به بازیگران
و فیلمهــای ایرانــی هم گفت« :طرفــدار بازی
همسرم (ســاعد) و فیلمهای پدرشوهرم (سعید
سهیلی) هستم ».هاردی درباره این که شناختی
از سینمای ایران دارد؟ نیز گفت« :بله ،سینمای
ایران را میشناســم و فیلمهای اصغر فرهادی را
خیلی دوست دارم».
در ادامه این گفتوگو نامداری از هاردی پرسید که
راز مگویی دارد؟ او گفت« :بله ،من رازهایی دارم

شباهت خیرهکننده عکسآنتوان ِسوروگین با نقاشی پیتر بروگل

این تصویر ســیاه وســفید توسط آنتوان سِ ــوروگین در ســال  1891در تهران از ســه مرد نابینا
گرفته شــده اســت .تصویری عجیب که به ســرعت نقاشــی معــروف «پیتر بــروگل» را در ذهن
متبــادر میکند« .پیتر بروگل» نقاش فالندری عصر رنســانس تابلوی نقاشــی مشــهوری به نام

که کسی جز ساعد نمیداند ،همسرم همهچیز را
درباره من میدانــد و امیدوارم او هم همهچیز را
بــه من بگوید ».او ادامه داد« :هرگز ســاعد را در
موقعیتــی قرار ندادم کــه رازی را به من بگوید،
گرچه ما سالهاســت باهم هستیم و االن درباره
ساعد حس ششمی دارم و همهچیز را میفهمم».
=فوتبالینیستم!
گلوریــا درباره عالقــه خودش و همســرش به
فوتبال هم گفت« :در فرانســه گاهی با دوستانم
به اســتادیوم میرفتیم و بازی دو تیم پرطرفدار
پاریسنژرمن و بارسلونا را تماشا میکردیم ،آن
موقع هم خیلی فوتبالی نبودم اما انرژی بازی بود
که من را میکشــاند ».او ادامه داد« :من هنوز از
تیمهای ایرانی شــناخت ندارم ،اما ســاعد اول
استقاللی بود ،بعد پرسپولیسی ،دوباره استقاللی و
االن هم نمیدانم طرفدار چه تیمی است».
به گــزارش خبرآنالین ،برنامــه اینترنتی «کافه
تماشــا» با اجرای آزاده نامداری در ایام جشنواره
فیلم فجر هر شــب ساعت  ۲۰از شبکه اینترنتی
تماشا پخش میشود.

«کوری عصاکش کوری دیگر» دارد که آن را در سال  ۱۵۶۸کشیده است.
شــباهت عکس آنتوان سوروگین با نقاشی پیتربروگل با تفاوت زمانی سیصدواندی سال خیرهکننده
است.

