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فرهنگی

توقف دوماهه پخش برنامه خندوانه

شامگاه جمعه  16شهریور با پخش آخرین قسمت از فصل پنجم برنامه خندوانه ،این
فصل از این برنامه به پایان رسید و پخش آن متوقف شد .فصل ششم برنامه خندوانه
بعد از پایان ماههای محرم و صفر و از نیمه آبان آغاز خواهد شد .به گزارش ایلنا ،در
ش (خواننده پاپ)،
آخرین قسمت این برنامه که شب گذشته پخش شد ،بابک جهانبخ 
اشکان خطیبی و کمدینهای خندانندهشو حضور داشتند.

دفاع مقدس
صفرعلیبراتلو:

پیشکسوتاندفاعمقدس
تجلیلمیشوند

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :روز گذش��ته
 17ش��هریورماه نشس��ت خب��ری همایش
نکوداشت پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت
با حضور صفرعلی براتلو ،ریاس��ت س��ازمان
پیشکسوتان جهاد و مقاومت و جمع کثیری
از اصحاب رس��انه برگزار ش��د .در ابتدای این
جلس��ه ،صفرعلی براتلو ضمن تقدیر و تشکر
از حض��ور اصحاب رس��انه در این نشس��ت،
گفت :ما از اصحاب رس��انه خواهشمندیم در
ای��ن راه و در بخ��ش فرهنگی یاریدهنده ما
باشند .بخش عمدهای از رزمندگان داوطلبانه
در جنگ حضور داش��تند و امروز اینها بسیار
مظلومن��د .ما کار را آغاز ک��رده ایم تا از این
عزیزان تقدیر به عمل آورده ش��ود و از طریق
ای��ن عزی��زان روح مقاومت به نس��ل جدید
منتق��ل ش��ود .وی در ادامه اظهار داش��ت:
عالوه بر مراسم نکوداشت پیشکسوتان عرصه
جهاد و مقاوم��ت ،فعالیتهای دیگری انجام
ش��ده که از جمله آنها میتوان به هماهنگی
ب��ا س��ازمانها و نهادها جه��ت خاطرهگویی
پیشکس��وتان در مراکز مختلف اشاره کرد .ما
به دنبال ایجاد ارتباط هوشمند با این عزیزان
رزمنده هستیم .براتلو در خصوص بزرگداشت
پیشکس��وتان عرصه جه��اد و مقاومت ،بیان
کرد :این مراس��م با حضور جم��ع کثیری از
مقامات لش��کری و کش��وری در روز دوشنبه
 19ش��هریورماه در س��الن خلیج فارس موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار خواهد
ش��د .در این مراسم سرلش��گر باقری ،رئیس
س��تاد کل نیروهای مسلح و س��ردار کارگر،
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس ،سخرانی خواهند کرد .رئیس سازمان
پیشکس��وتان جهاد و مقاومت در ادامه گفت:
همزمان با این مراس��م ،در سرتاس��ر کش��ور
مراسمهای نکوداش��ت برگزار خواهد شد که
در مجموع از  20هزار پیشکس��وت ،تقدیر به
عمل میآید .همچنین تعدادی از خانوادههای
ش��هدا نیز به این مراس��م زینت میبخشند.
سرود حماسی استاد محدثی خراسانی ،یکی
دیگر از بخشهای این برنامه خواهد بود.

کوتاه از هنر

«به وقت شام» میآید

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی
ابراهیم حاتمیکیا و به تهیهکنندگی محمد
خزاعی ک��ه نوروز امس��ال در س��ینماها به
ف��روش حدود  14میلیاردی رس��ید از س��ه
ش��نبه در ش��بکه نمای��ش خانگی منتش��ر
میش��ود .این فیل��م س��ینمایی در روزهای
اخیر در کشورهای سوریه و عراق به نمایش
درآم��د و با اس��تقبال مردم این دو کش��ور
روبهرو ش��د .به گ��زارش ف��ارس« ،به وقت
شام» محصول فیلم و سریال سازمان هنری
رسانهای اوج است .هادی حجازیفر و بابک
حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هس��تند
و ب��ه همراه آنها ،جمع��ی از بازیگران مطرح
س��وری و لبنان��ی نیز در فیل��م ایفای نقش
میکنند.

فیلمه��ای کوتاه «ب��اران آهس��ته میبارد»
ب��ه کارگردانی س��عید نجات��ی و «مارلون»
به کارگردان��ی درناز حاجیها از جش��نواره
بینالملل��ی فیلم ج��وان «کازان» روس��یه
جای��زه گرفتن��د .در این دوره از جش��نواره،
«باران آهس��ته میبارد» جایزه بهترین فیلم
میهنپرستانه و «مارلون» جایزه ویژ ه هیئت
داوران را دریافت کرد .هدف جش��نواره فیلم
«کازان» ،نمای��ش فیلمهای��ی اس��ت که در
ارتباط با گرایشهای مدرن در زبان سینمایی
ساخته شدهاند .این دو فیلم در حال حاضر به
همراه فیلمهای «تناوب»« ،سکوت»« ،سایه
فیل» و «س��اعت_چهار» در اکران تابستانه
فیلمهای کوتاه س��ینمای «هن��ر و تجربه»
حضور دارند .به گزارش سینماپرس ،دهمین
دوره از جش��نواره بینالملل��ی فیل��م جوان
«کازان» از  ۴ت��ا  ۶س��پتامبر  ۲۰۱۸برابر با
 ۱۳ت��ا  ۱۵ش��هریور  ۱۳۹۷در کازان برگزار
ش��د و علیرضا ش��اهرخی نیز یکی از داوران
این جشنواره بود.

سعید پیردوس��ت بازیگر تلویزیون و سینما گفت :این
روزه��ا در س��ریال « ۸۷متر» کیانوش عی��اری بازی
میکنم .در این س��ریال نقش پدر خان��واده را دارم که
سرپرس��ت یکی از خانوادههایی است که سرشان کاله
گذاشتند .موضوع این سریال پیرامون خانهای است که
به چند نفر فروخته میشود و ادامه داستان ،عالوه بر این قرار است
تا در سریال «حکایتهای کمال» هم بازی کنم .وی درباره کمکاری
خود در این سالها در تلویزیون نیز گفت :بعد از قهوه تلخ با مهران

نمیتوانیم خودمان را به کارگردانها تحمیل کنیم

مدیری همکاری نداشتیم و آن هم به من برنمیگردد
و به آقای مدیری برمیگردد .او کارگردان و تهیهکننده
است و باید نقشی باشد که مرا به خاطرش صدا کند و
حتما کار و نقشی مناسب من نداشتند که من را صدا
نکردند و ما هم نمیتوانیم خودمان را به کارگردانها
تحمیل کنیم .این بازیگر افزود :در این سالها در کارهای بسیاری
بازی کردم ،اما به خاطر اینکه کارهای مهران مدیری بیش از سایر
آثار طنز دیده میش��د مردم مرا با کارهای او میشناسند و این را

روزنگار

صفحاتفرهنگیامروز
تقدیم می شود به :
شهال ریاحی  lبازیگر

قدرتالزمان وفادوست با نام
هنری شهال ریاحی در تاریخ
 ۱۸ش��هریور س��ال ۱۳۰۵
در ته��ران به دنیا آم��د .وی تحصیالت خود
را تا س��یکل ادامه داد و در  ۱۷س��الگی بنا
به خواس��ت و راهنمایی همسرش اسماعیل
ریاح��ی که خود از ش��یفتگان تئات��ر بود به
صحنه (تئاتر ته��ران) راه یافت و برای اولین
بار معزالدیوان فکری در نمایشنامهای به نام
«سیاس��ت هارونالرش��ید» نقش اول دختر
نمای��ش را به او داد .او با کار س��وم و چهارم
در دنی��ای محدود تئات��ر آن زمان به عنوان
بازیگ��ری محبوب و سرش��ناس مورد توجه
ق��رار گرفت .او س��ینمای حرفهای را س��ال
 ۱۳۳۰تجربه کرد .ریاحی سال  ۱۳۳۵فیلم
«مرجان» را کارگردانی کرد و به این ترتیب
نام اولین زن کارگردان س��ینمای ایران را به
خود اختصاص داد .از فیلمها و س��ریالهایی
که ای��ن بازیگ��ر در آنها ایف��ای نقش کرده
میت��وان به نهن��گ عنبر ،دعوت به ش��ام،
بادامهای تلخ ،چش��م عق��اب ،فرار از جهنم،
انتهای قدرت ،تحفه هند ،رؤیای نیمهش��ب
تابس��تان ،میخواهم زنده بمانم ،چشمهایم
برای تو ،رابطه پنهانی ،دلش��دگان ،دیدار در
اس��تانبول ،دو فیلم با یک بلیت ،مهمانپذیر
طوبی ،این خانه قش��نگ اس��ت ،فروش��گاه،
همس��ران ،این خانه دور اس��ت ،در خانه و...
اشاره کرد.
بنیامین بهادری  lخواننده

وحید بهادری ب��ا نام هنری
بنیامین در تاریخ  ۱۸شهریور
سال  ۱۳۶۱در تهران متولد
شد ،بنیامین اصالتاً اهل مازندران و از محله
عماری��ه تنکابن از خانواده بهادری اس��ت ،از
کودکی عالقه بسیاری به فراگیری موسیقی
داشت ۱۶ .س��اله بود که به شعر و موسیقی
روی آورد .در ۱۹س��الگی به فراگیری گیتار
پرداخت و قبل از ش��روع به کار حرفهای به
ترانهس��رایی میپرداخت و سپس بهصورت
حرفهای آهنگس��ازی را آغاز ک��رد .در این
م��دت در چند آهنگ و تران��ه با خوانندگان
دیگ ِر موس��یقی پاپ همکاری داش��ت و یک
آلبوم ب��ه نام «گله��ای رنگینکمان» برای
کودکان س��اخته و س��رانجام ب��ا آلبوم ۸۵
خوانندگی را بهصورت حرفهای آغاز کرد .وی
تاکنون پنج آلب��وم به نامهای  ۸۵و ،۸۸،۹۳
 ۹۴و م��اه مهربون (در م��ورد محرم) عرضه
ک��رده و چندی��ن تکآهنگ نی��ز ارائه داده
اس��ت .او تاکن��ون در چندین کنس��رت در
ایران و خ��ارج از ایران به اجرای زنده برنامه
پرداخته است.

رویدادهای هنری

محسن ابراهیم زاده در کیش

محس��ن ابراهیمزاده خواننده موسیقی پاپ
در جدیدتری��ن اجرای خود ب��ا مخاطبانش
در تاالر ش��هر "جزیره کیش" دیدار میکند.
قطعات "دورهمی"" ،ش��بگردی"" ،امشب"،
"برداش��ت رفت"" ،مگه داری��م"" ،درد دل"،
"غ�لاف"" ،ای��ن دل رف��ت"" ،پ��ای ثابتم"،
"ش��بهای دیوونگی"" ،بوی بارون"" ،چقدر
زود" و "کجایی" از قطعاتی است که محسن
ابراهیمزاده در کنسرت تهران برای مخاطبان
اجرا خواهد کرد .کنسرت محسن ابراهیمزاده
امروز یکشنبه  ۱۸شهریور ماه برگزار میشود.

«شبح کژدم» در هنروتجربه

جایزهبرای«باران»...
و«مارلون»

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

نس��خه ترمیم ش��ده دیجیتال ای��ن فیلم با
حضور کیانوش عیاری و جهانگیرالماسی روز
چهارشنبه  ۲۱شهریور ساعت  ۱۹در پردیس
چارسو به نمایش درمیآید .بلیتفروشی این
نمایش ویژه ازطریق سایت سینماتیکت انجام
میشود .فیلم «شبح کژدم» هر چند در زمان
اکرانش مورد توجه منتقدان قرار نگرفت ،اما
یکی فیلمهای پر ُکنش کیانوش عیاری است.
«ش��بح کژدم» فیلم خوشریتمی است که
تدوین��ش را نیز کیانوش عیاری انجام داده و
داریوش عیاری مدیر تصویربرداری آن بوده؛
و پالنها و کادرهای زیبای فیلم کار اوس��ت
ک��ه در این میان ،س��کانسهای تلهکابین از
بقیه درخشانتر است .به گزارش هنروتجربه،
کیانوش عیاری پیش از «شبح کژدم» که در
سال  ۱۳۶۵تولید شد« ،تنوره دیو» را ساخت
که بازهم جهانگیر الماسی نقش اول آن بود.

قبول دارم که با بازی در س��ریالهای مدیری به ش��هرت رسیدم و
به عبارتی کفتر جلد بودم .به گزارش میزان ،وی با اش��اره به اینکه
در حال حاضر س��ریالهای خوبی از تلویزیون پخش میشود،بیان
داشت :تلویزیون و برنامهها و سریالهایش را هنوز دنبال میکنم.
هم کارهای تلویزیونی و هم سینماییها را دوست دارم اما معتقدم
که باید توجه بیشتری به این گونه آثار داشت .حرفه برخی بازیگران
اصال بازی در عرصه طنز نیس��ت ،اما خیلی راحت پا به این حیطه
گذاشته و طنز بازی میکنند.

ایران درودی:

آرزو دارم تا افتتاح موزهام زنده باشم

بان��وی نق��اش ایران��ی در مراس��م رونمای��ی از
بیستویکمین چاپ کتاب «در فاصلهی دونقطه»
و رونمای��ی از کتاب «گفتوگو ب��ا ایران درودی»
گفت :هموالیتیها ،من  ۸۲سال پیش در کوچهی
کنس��ولگری که حاال بیمارستان دکتر شاهینفر
و س��پس دانشگاه ش��د ،ب ه دنیا آمدم .اسم من را
«ایران» گذاشتند و من در تمام عمرم سعی کردم
لیاقت این اسم را داشته باشم.
نویسند ه کتاب «در فاصلهی دونقطه» خاطرنشان
کرد :سعی میکنم لیاقت اسم ایران را داشته باشم؛
ی که توانس��تم ب��ا روشهای
خوش��بختانه تا جای 
مختلف و خصوصا با کتاب «در فاصلهی دونقطه»
که امروز چاپ بیس��تویکم آن اس��ت؛ این یعنی
م��ردم کت��اب را خواندهاند ک��ه ۲۱دفعه به چاپ
رس��یده ،یعنی من بین م��ردم کش��ورم راه پیدا
کردهام.
وی تش��ریح کرد :در کتاب «در فاصلهی دونقطه»
ه��ر آنچه گفت��م واقعیت محض اس��ت؛ اگر هم
چیزی را ننوشتهام ،صالحم بوده است؛ مثال یکی از
چیزهایی که ننوشتهام ،این است که «من سرطان
گرفتهام» و تا امروز  ۲۳دفعه جراحی شدهام.
ای��ران درودی ابراز کرد :انگی��زه دارم ،هدف دارم
و ای��ن هدف ،هم باعث طول عمر من ش��د و هم
باعث تواناییهایم شده است .من هدفم «شهرت»
نیست ،بلکه هدفم این است که یک روز ملت ایران
بگوید« :یک زن ،در کشور مردساالری موفق شد؛
خیلی هم خوب موفق شد».
این بانوی نقاش ایرانی بیان کرد :یکی از افتخارات
من این اس��ت که ،اولین لوح مان��دگاری را درب
خانهی من زدند .زمانیکه من نقاش��ی را ش��روع
ی س��ختی در ای��ن مملکت بود؛
ک��ردم ،کار خیل 
مخصوصا برای یک زن....
این منتقد هنر افزود :هزاران بدوبیراه ب ه من گفتند،
هزاران حرف مستهجن ش��نیدم ،اما به هیچکدام
اعتنا نکردم و راه خود م را رفتم .همیش��ه گفتهام،
من ب ه عنوان یک زن« ،اگر دو برابر یک مرد نباشم،
حتما کمتر نیستم ».امیدوارم که نسل جوان زنان
مملکت ما ،از نظر اجتماعی ،جایگاه خود را بهدست
آورد.
وی تشریح کرد :خیلی خوشحالم امروز در خدمت
هموالیتیهایم هس��تم ،من  ۱۰س��ال پیش خانه
و زندگ��یام را فروختم که بیای��م و در این خاک
بمیرم .حدود  ۶۰س��ال در فرانس��ه زندگی کردم؛
تم��ام داراییام را برای تامین هزینه موزه فروختم
که موزهای س��اخته ش��ود که آقای دکتردرویش،
ن را طراحی کرد.
فخر هنرمعماری ایران ،نقشه آ 
ای��ران درودی اظهار کرد :این موزه فقط برای من
و آث��ار من نخواهد بود؛ من فقط یک آرزو دارم ،تا
افتتاح این موزه زنده باش��م ،ن��ه برای اینکه یک
مرکزفرهنگی خواهد بود ،بلکه برای تبادل فرهنگی
که هنرمندان کش��ور بتوانند به کش��ورهای دیگر
بروند و هنرمندان سایر کشورها به ایران بیایند.
این بانوی نقاش ایرانی خاطرنشان کرد :نقشه موزه
را آقای درویش طراحی کردند؛ شهرداری و شورای
شهرتهران تصویب کرد؛ ولی هنوز دوسال و هشت
ماه است که به من ابالغ نکردهاند.
نویس��ندهی کت��اب «در فاصلهی دونقط��ه» ابراز
کرد :همیش��ه ب ه ای��ن فکرمیک��ردم چگونه و با
چهحرفهای درزندگی میتوانم بهعنوان یکفرزند

خلف ایران ،جایی بهملت خودم خدمت کنم و اصال
تصورنمیکردم روزی بهعنوان نقاش یا نویسنده ب ه
اینجا خواهم رسید.
این منتقد هنر افزود :در رشتههای مختلف چهار
دانش��گاه مختلف به تحصیل پرداختم« .دانشگاه
لوور» برای تاریخهنر« ،بوزار» برای نقاش��ی« ،آر.
سی.آ» برای تهی ه وکارگردانی سینما و «بروکسل»
برای ویترای.
وی اظه��ار کرد :در آن زمان مدت ش��ش س��ال
ب��رای تلویزیون کار ک��ردم؛  ۸۰فیل��م از زندگی
نقاشان ایرانی س��اختم .من با هدف اینکه فرزند
الیقی برای ایران باشم؛ همه جانبه برای شناسایی
هنرمعاصرجهان و س��پس معرفی هنرمعاصرایران
بدون هیچ نوع ادعایی ازسال  ۴۶تا امروز که اینجا
ایستادهام خیلی خدمت کردهام.
ایران درودی خاطرنش��ان کرد :از زمانیکه نقاشی
من در مطبوعات مطرح آمریکا چاپ شد ،تصمیم
گرفتم بهترین آثارم را برای ملتم و وطنم نگهداری
کنم .در حالحاضر تعداد  ۱۹۵عدد از بهترین آثارم
در عرض  ۴۷سال را نفروختهام و نگه داشتم که به
ملت ایران در این موزه هدیه بدهم.
این بان��وی نقاش ایرانی بیان کرد« :من به ش��ما
متعلق هس��تم و ش��ما به من»؛ چه بخواهیم ،چه
نخواهیم.
این منتقد هنر تش��ریح کرد :من زندگی بس��یار
پرافتخاری را گذراندهام .برگزاری  ۶۴نمایشگاه ،از
مکزی��ک گرفته تا ژاپن؛ فکرمیکنم تنها جاییکه
نمایشگاه نداشتم کرهی ماه است ،به این دلیل که
در آنجا هنوز گالری افتتاح نشده است.
وی اب��راز کرد :از دوس��تان خیل��ی بزرگی که در
طول زندگیام افتخار آش��نایی با ایشان را داشتم،
«احمدشاملو» است .من ازسال  ۴۸با احمدشاملو
ازنزدی��ک آش��نا ش��دم وخوش��بختانه همیش��ه
انسانهای بزرگ ،سرراه زندگی من قرارگرفتند و
بهمن کمک کردند که بتوانم روش��ن ببینم و راه
خودم را برای خدمت به ملت ایران پیدا کنم.
ای��ران درودی خاطرنش��ان کرد :اولی��ن نقدهای
نقاش��ی توسط من نوشته ش��د؛ ب ه گونهای که در
ِ
ش��ریف امروز ،به
آن زمان ،دانش��جویان دانشگا ِه
دانشگاه درخواست دادند که از من برای تدریس
دعوت ش��ود .از تصادف روزگار ،آقای دکتر نجفی
دیروز ب ه من گفتند که از ش��اگردان من بودهاند؛
پس من وظیفه خودم را انجام میدهم.

«کلوب همسران» در ایستگاه آخر

فیلمب��رداری کم��دی-
خانوادگی «کلوب همسران »
ب��ه تهی�� ه کنندگ��ی و
کارگردانی مهدی صباغزاده
ک��ه در س��کوت خب��ری
آغ��از ش��ده ب��ود ظرف
روزه��ای آت��ی در جزیره
کیش به اتمام میرس��د.
محمدرض��ا ش��ریفینیا ،میترا حجار ،ش��قایق
فراهان��ی ،محمدرضا هدایتی ،عل��ی انصاریان،
بی��ژن بنفش��هخواه و ...بازیگ��ران اصل��ی این
کم��دی  -خانوادگ��ی هس��تند ک��ه در مقابل
دوربین سیروس عبدلی ایفای نقش کردهاند .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران« ،کلوب همسران»
داس��تان س��ه م��رد متم��ول و اصطالحا «زن

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :مراسم بزرگداشت
هوشنگ مرادی کرمانی همراه با آیین رونمایی از
کتاب صوتی «قصههای مجید» این نویس��نده با
حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر جمعه (۱۶
ش��هریور) در محل خانه هنرمندان ایران برگزار
ش��د .هوش��نگ مرادی کرمانی در س��خنانی در
این مراس��م گفت :زمانی که «قصههای مجید»
از تلویزیون پخش ش��د ،کرمانیها از من دلخور
ش��دند چون «قصههای مجید» را اثر ملی خود
میدانس��تند و ب��ا س��اخت مجموعه داس��تانی
«قصههای مجید» توس��ط کیوم��رث پوراحمد
این قصهه��ا رنگ و بوی اصفهانی به خود گرفته
بودن��د .کرمانیها به من میگفتند چقدر گرفتی
تا این قصهها را به اصفهانیهای زرنگ بفروشی.
خالق «خمره» ادامه داد :من هم در جواب آنها

ذلیل» (!) را روایت میکند
ک��ه ب��رای فرار از دس��ت
همسرانشان به همراه یک
خوانن��ده زیرزمین��ی پاپ
به جزیره کی��ش متواری
شده و نقش��ه ربوده شدن
خود را میکش��ند؛ غافل
از آن ک��ه ماجراهای��ی
پ��ر پیچ و خم درانتظارش��ان اس��ت« ...کلوب
همسران» بیستودومین فیلم کارنامه سینمایی
مهدی صب��اغزاده اس��ت و با س��رمایهگذاری
علی س��رتیپی ،اس��ماعیل رضایی و حمیدرضا
جبینی تولید میش��ود ،کاوه صباغزاده مشاور
کارگردان و ش��هاب کاظمی مجری طرح فیلم
است.

من  ۱۰س��ال پیش خانه و زندگیام
را فروختم که بیای��م و در این خاک
بمی��رم .حدود  ۶۰س��ال در فرانس��ه
زندگی کردم؛ تمام داراییام را برای
تامین هزینه موزه فروختم که موزهای
ساخته شود
 م��ن زندگی بس��یار پرافتخ��اری را
گذراندهام .برگزاری  ۶۴نمایش��گاه،
از مکزیک گرفته تا ژاپن؛ فکرمیکنم
تنها جاییکه نمایش��گاه نداشتم کره
ماه اس��ت ،به این دلی��ل که در آنجا
هنوز گالری افتتاح نشده است
م��ن ی��ک ایران��یام و اگ��ر ام��روز
پارس��ی صحبت میکنم و اگر امروز
وجود دارم ،به خاطر فردوس��ی است.
هوی��ت ما را ،فردوس��ی بهم��ا هدیه
داد؛ فردوس��ی گفت چگونه بتوانیم از
فرهنگ خود دفاع کنیم
این بانوی نقاش ایرانی گفت :دیروز همه ش��اهد
بودند من ناگهانی بیمار شدم و متاسفانه نتوانستم
باشما ارتباط نزدیک برقرار کنم؛ بگویم «چ ه اندازه
این خاک را دوس��ت دارم» و مهمتر از همه ،من
ادعا دارم که از نتیجههای فردوسیام.
ای��ن منتقد هن��ر تش��ریح ک��رد :در اصفهان در
موزهای برای من نمایشگاهی برگزار کردند ،هنگام
سخنرانی آنچنان محکم گفتم :اگر ب ه این جرئت
آمدهام در شهری که ،یکی از شهرهای هفتگانه
هنر دنیا است و با این جرئت در مورد هنر صحبت
میکنم ،چون «جد من فردوسی است».
وی اف��زود :اینرا با اعتقاد میگویم ،از کودکی که
پدرم من را برای بازدید از آرامگاه فردوس��ی برد،
هویت خودم را تش��خیص دادم .من یک ایرانیام
و اگر امروز پارس��ی صحب��ت میکنم و اگر امروز
وجود دارم ،به خاطر فردوس��ی است .هویت ما را،
فردوس��ی بهما هدیه داد؛ فردوسی گفت چگونه
بتوانیم از فرهنگ خود دفاع کنیم.
ایران درودی خاطرنش��ان کرد :کتاب دیگری که
امروز رونمایی میشود ،کتاب مصاحبههای من با
«مهدی مظفری ساوجی» است؛ که در ابتدا ۶۰۰
ن را رساندم.
صفحه بود و من تا  ۱۳۰صفحه آ 
او بیان کرد :اصوال یکی ازخصوصیات اخالقی من

درزندگی ،نقاشی و نوشتار «ایجاز» است .بهنظرم
ایجاز مهمترین راز هنراس��ت که ش��ما شنونده و
بیننده را خسته نکنید.
ای��ن منتقد هن��ر ابراز کرد :ش��ما بای��د بتوانید
حرفهایت��ان را مختص��ر کنید .در ایجاز ،ش��ما
گوش میدهید به ش��ما چ��ه میگویم؛ اما وقتی
زیاد طوالنی بگویم خس��ته میش��وید و مودبانه
مینشینید اما گوش نمیدهید.
وی اظه��ار کرد :همهجا همراه با س��خنرانیهای
زنجی��رهای ک��ه در آمری��کا و در مراکز فرهنگی
دنی��ا داش��تم ،بههرطریق��ی س��عیکردم بگویم
«م��ن ایرانیام»؛ با این فرهنگ و با این گذش��ته
تاریخ��ی و یادآور ش��وم م��ا ملتی هس��تیم که
 ۲۵۰۰س��ال پیش حقوق بش��ر را نوشتهایم؛ که
ن را اجرا
هنوز بشر در این  ۲۵۰۰سال نتوانسته آ 
کند؛ اما ما نوشتیم و عمل کردیم.
ایران درودی خاطرنش��ان کرد :خوش��بختانه ما
ِرق ملی
خراسانیها همدل و حام 
ی هم هستیم .ع ِ
به این آبوخاک و به خراسان بیشتر ،داریم.
بانوی نقاش��ی ایران تشریح کرد :فاجعه نیشابور و
حملهی مغولها به آن ،باعث شد ما متوجه شویم
که تنه��ا نمیتوانیم کاری انج��ام دهیم و ب ه هم
پیوستیم و شاهکار «مسجد گوهرشاد» ،که از نظر
معماری در دنیا تک است را ساختهایم.
ای��ن منتقد هن��ر افزود :ب��ا اینکه م��ا را در هم
کوبیدند و حتی حیوانات را در نیشابور کشتند ،ما
مغوالن را مس��لمان کردیم با هنرمان و این راهی
است که ش��رافتمندانه ،برای سلطه به قلبهای
دیگران انتخاب کردیم.
ن را
وی بیان ک��رد :به لطف خداوند ،هنوز توان آ 
دارم بایس��تم و از ته دل صحبت کنم ،هنوز توان
نوش��تن کتاب دارم ،هنوز توان نقاش��ی کردن تا
نیمهش��ب را دارم« ،من هنوز نقاش��ی میکنم»؛
خوبوبد آن مهم نیست.
ای��ران درودی اظهار کرد :در این  ۶۴نمایش��گاه
همیش��ه بیپول ب��ودهام ،تابلوهایم را در دس��ت
گرفت��هام و به مکزیک بردهام ،ب��ه آمریکا بردهام،
به ژاپن بردهام....
بان��وی نقاش��ی ای��ران گف��ت :آرزو دارم قبل از
رفتن��م ،خودم این م��وز ه را بتوان��م افتتاح کنم؛
چون هیچکس��ی نخواهد توانس��ت ،اجرای هدف
م��ن را بداند ،ک��ه چگونه مرکز تب��ادل فرهنگی
بش��ود ،ن��ه اینکه فقط م��وزهی آثار من باش��د.
این موزه قب��لاز هرچیز ،محل تب��ادل فرهنگی
خواهد بود.
نویس��ند ه کتاب «در فاصلهی دونقطه» ابراز کرد:
پیشنهادم این است ،هرکس کتاب «در فاصلهی
دونقط��ه» را نخوانده ،مخصوصا جوانها بخوانند،
این کتاب کمک میکند هدفمند شوند ،راهشان
را پیدا خواهند کرد که چهکاری انجام دهند و از
زندگی خود ،یک ارزش درس��ت کنند؛ یک اثری
از خ��ود بهجا بگذارن��د و کاری برای فرهنگ این
مملکت انجام دهند.
به گزارش ایس��نا ،وی بیان کرد :از شما خواهش
میکنم ،این فرهنگ محاورهای را ،در نوشتارتان
بهکار نبرید .زبان فارس��ی هویت شماست و نباید
عوض شود .اگر شما فارسی صحبت نکنید یا بلد
نباشید بنویسید ۱۰ ،سال دیگر چه خواهد شد؟
چه بر سر نسل آینده خواهد آمد؟

ارشاد در مقابل «چهارانگشت»

فیلم س��ینمایى «چهار
انگش��ت» به کارگردانى
حامد محمدى که جهت
دریاف��ت پروان��ه نمایش
ب��ه س��ازمان س��ینمایى
تحویل داده ش��ده ظاهرا
با وج��ود اصالحیه هاى
انجام ش��ده هنوز موفق
ب��ه دریافت پروانه نمایش نش��ده اس��ت .این
در حالیس��ت ک��ه این فیل��م با عقد ق��رارداد
در گ��روه زندگ��ى قرار ب��ود مهر م��اه اکران
عمومی ش��ود اما سرنوشت این فیلم همچنان
نامعلوم است.
فیلم��ى که گفته میش��ود حت��ى در مرحله
پروانه س��اخت نیز پس از ک��ش و قوس هاى

ف��راوان بع��د از چهار ماه
پروانهاش صادر ش��د .آن
هم در شرایطی که وزارت
ارش��اد با نام اولیه فیلم با
عنوان «بیس��ت س��انت»
مخالفت کرد تا کارگردان
نام «چه��ار انگش��ت» را
برایش انتخاب کند .ظاهرا
«چهار انگش��ت» نیز مثل «اکسیدان» (فیلم
قبلی این کارگردان) س��وژهای ملتهب دارد و
همین موضوع باعث شده صدور مجوز نمایش
آن به تعویق بیفتد .به گزارش برنا؛ جواد عزتى
و امیر جعفرى بازیگران این فیلم هس��تند که
ابت��داى امس��ال در کامبوج و تایلن��د مقابل
دوربین رفته است.

هوشنگ مرادی کرمانی:

«قصههای مجید» از من مشهورتر است

میگفتم اصفهانیها آنقدر زرنگ هستند که پول
نمیدهند «قصههای مجید» را بخرند .تلویزیون
این مجموعه را س��اخته اس��ت .البته باید به این
نکته اشاره کنم که «قصههای مجید» برای همه
مردم ایران اس��ت ،درست است که نویسنده آن
کرمانی اس��ت .مجید یک شخصیت ایرانی است
که میتواند لباس هر قومی را بپوشد .این کتاب
به زبانهای مختلفی منتشر شده است و چندی
پیش هم به زبان کردی ترجمه و منتش��ر شد و
روی جلد این کتاب عکس مجید با لباس کردی
منتشر شده اس��ت .او افزود« :قصههای مجید»
هم خواندنی و هم شنیدنی است .از سال ۱۳۵۳

تا س��ال  ۱۳۵۷این قصهها از رادیو پنجشنبهها
پخش میشد و در آن زمان خیلی از دانشآموزان
پنجش��نبه صبحه��ا بهانهتراش��ی میکردن��د تا
مدرس��ه نرون��د و این قصهها را بش��نوند .برخی
هم یواش��کی با خود رادیو به مدرس��ه میبردند.
م��رادی کرمانی با بیان این مطلب که  ۵۰س��ال
از نویسندگیاش میگذرد ،گفت :اولین داستان
من در سال  ۱۳۴۷در مجله خوشه منتشر شد و
از آن تاریخ تاکنون  ۵۰س��ال میگذرد و تاکنون
من  ۱۶کتاب نوش��تهام .بعد از کتاب «قصههای
مجید» م��ن  ۱۶کتاب دیگر نوش��تهام اما هیچ
یک از این کتابها به شهرت «قصههای مجید»

نرس��یدند .او افزود :برخی از ش��خصیتهای آثار
نویسندهها شهرتش��ان از نویسندهشان بیشتر
اس��ت و «قصههای مجید» نیز چنین ویژگیای
دارد .من س��الها مبارزه ک��ردم تا بگویم که من
کتابهای دیگ��ری هم دارم اما دیدم تالشهایم
بینتیجه است .با این همه «قصههای مجید» هم
راه طوالنی دارد تا ماندگار شود.

