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فرهنگی

«هندسه درون پویی» در گالری آس

نمايشگاه گروهی نقاشى با عنوان «هندسه درون پويى» جمعه  20مهرماه در گالرى آس افتتاح
خواهد شد .در این نمایشگاه که به کوشش «پرهام دیدهور» برگزار میشود ،آثار هنرمندانی
همچون رضا حسينى ،فرح ابوالقاسم  ،ساسان نصيرى ،عيسى جبارى ،همايون تك ،حسين
چراغچى ،شيما خشخاشى ،مانى مهرزاد ،فتان دهقان ،الهام روشنى ،سياوش حاتم و دانيال
مالنوروزى به نمایش گذاشته خواهد شد« .هندسه درون پویی» تا  ٤آبان ادامه دارد.

کوتاه از هنر

«آستیگمات» می آید

فیلم «آس��تیگمات» به کارگردانی مجید رضا
مصطفوی از اواسط آبان اکران میشود .سعید
خان��ی ـ مدیر دفتر پخش خان��ه فیلم ـ درباره
زمان اکران این فیلم توضیح داد :قرارداد پخش
فیلم «آس��تیگمات» ب��ه کارگردانی مجیدرضا
مصطفوی با «خانه فیلم» امضا ش��د و در حال
برنامهریزی هستیم تا این فیلم را از نیمه پاییز
به سرگروهی سینما باغ کتاب نمایش دهیم.این
فیلم با توجه به س��وژه اجتماعی و ملتهبی که
دارد و نیز گروه بازیگرانش ،توانس��ت در گیشه
موفق باشد .به گزارش ایسنا ،در «آستیگمات»
مهتاب نصیرپور ،محسن کیایی ،باران کوثری،
ه��ادی حجازیفر ،حس��ین پاکدل ،س��یامک
صفری ،حس��ام محمودی ،بهن��وش بختیاری،
محمد ش��اکری و نیکی کریم��ی ایفای نقش
میکنند .از مجیدرض��ا مصطفوی پیش از این
«اناره��ای ن��ارس»در گ��روه هنروتجربه اکران
شدهاست.

سینمای جهان

«زمانیبددرالرویال» میآید

فیلم س��ینمایی "زمان��ی ب��د در ال رویال" به
کارگردانی "درو گودارد" اکران بینالمللی خود
در سینماهای آمریکای شمالی را از جمعه آغاز
خواه��د کرد" .کریس هم��ورث" بازیگر مطرح
هالیوود ک��ه بازی در آثار پرفروش��ی همچون
مجموعه فیلم های "ث��ور" و "انتقامجویان" به
ایفای نقش پرداخته نقش اصلی فیلم سینمایی
"زمانی بد در ال رویال" را ایفا کرده است .جف
بریجز یکی دیگر از بازیگران کارکشته و قدیمی
هالی��وود نیز دیگر بازیگر مرد این فیلم را بازی
کرده است .عالوه بر همورث و بریجز بازیگرانی
همچون "داکوتا جانس��ون"" ،نی��ک آفرمن"،
"جان هم"" ،مارک اوبرایان" و "مانی جیسینتو"
دیگر بازیگرانی هس��تند که در این اثر حضور
دارند .این فیلم فضایی رعبآور داشته و داستان
هفت غریب��های را روایت می کند که هر کدام
به طرز عجیبی کشته و دفن شدهاند .حال آنها
در کنار دریاچهای کهن به دنبال راه جهنم می
گردند .به گ��زارش میزان ،این فیلم دومین اثر
سینمایی بلند "درو گودارد" محسوب می شود.

افتشدیدمحبوبیت«مردگان
متحرک»

همزمان با پخش هش��ت قس��مت دوم فصل
نهم سریال مردگان متحرک طبق نظرسنجی
میان مخاطبان این سریال ،مردگان متحرک در
فصل نهم کمترین میزان رضایت تماشاگران را
به دس��ت آورده است .پخش فصل نهم سریال
مردگان متحرک محصول ش��بکه ایامس��ی
از اکتب��ر  ۲۰۱۸آغ��از خواهد ش��د .این فصل
ش��امل  ۱۶قسمت است .هش��ت قسمت دوم
این فصل در اوایل  ۲۰۱۹پخش ش��د .مردگان
متحرک یک مجموعه تلویزیونی درام ،ترسناک
و پسارس��تاخیزی آمریکایی ،س��اخته فرانک
دارابونت اس��ت .این مجموع��ه ،از روی کتاب
مصوری با همین نام نوشته رابرت کرکمن ،تونی
مور و چارلی ادلرد ساخته شدهاست .به گزارش
میزان ،این مجموعه داستان از آنجا آغاز میشود
که اندرو لینکولن در نقش معاون کالنتر ،ریک
گرایمز ،پس از برخاستن از کما با دنیایی مواجه
میش��ود که پر از مردگان متحرکی اس��ت که
مشابه زامبیهای فیلمهای ژانر وحشت جورج
ای .رومرو ،گوشت انسان را میخورند .او سعی
میکند که خانوادهاش را پیدا کند و در این راه
با گروهی از بازماندگان که همسر و فرزندانش
بین آنها هستند برای زنده ماندن تالش میکند.

«برد» در اسکار

تیزر مستند «بَرد» ساخته حمید جعفری که
واجد ش��رایط شرکت در اس��کار  ۲۰۱۹است،
رونمایی شد .این مستند تا به حال در جشنواره
های مختلف بینالمللی از جمله ویزیون دو ری
ی��ل ،هاتداکس ،ایدفا ،کالدونیا ،س��یلوئت ،نیو
اورلئان ،هات اس��پرینگز ،ایرواین ،سینما و کار
و  ...نمایش داشته و موفق به دریافت جوایزی
از جشنواره های ملی و بینالمللی شده است.
این فیلم جواز حضور در اس��کار را پس کسب
جایزه اول جشنواره نیو اورلئان به دست آورده
اس��ت .به گزارش مهر« ،بَرد» مستندی کوتاه
با زمان  ۲۵دقیقه اس��ت که کارگردان این اثر
درباره داستان این فیلم می گوید« :نه نانآوری
کاری صرفا مردانه اس��ت و نه کوهکنی« .بَرد»
داس��تان زنی اس��ت که نانش را از زیر سنگ
درمی آورد».

تمدیدتعطیلی
«کوشکاحمدشاهی»

تعطیلی موزه کوش��ک احمدشاهی مجموعه
فرهنگیتاریخ��ی نی��اوران بهمنظ��ور تکمیل
پ��روژه س��اماندهی اموال م��وزه بهمدت یک
م��اه تمدید ش��د .بهگزارش میراثآریا ،س��ید
رحمتاهلل رئوف حنان مدیر مجموعه فرهنگی
تاریخی نیاوران با اعالم این خبر گفت« :پروژه
مرمت��ی و س��اماندهی ام��وال موزه کوش��ک
احمدش��اهی از  17ش��هریور ماه سال جاری
آغاز ش��ده و طبق زمانبن��دی و برنامهریزی
انج��ام ش��ده ای��ن تعطیلی ت��ا  17آب��ان ماه
ادامه دارد».
او ادامه داد« :عمارت کوش��ک احمدش��اهی
اواخ��ر دوره قاج��ار ب��رای خواب��گاه ییالق��ی
احمدشاه در میان باغ نیاوران با مساحتی بالغ
بر  800مترمربع در دو طبقه با سقف شیروانی
بنا ش��د .از ویژگی های عمده این بنا تزئینات
و نم��ای آجری به کار رفته در سرتاس��ر نمای
بیرونی آن اس��ت .این عمارت در دوره پهلوی
دوم پس از مرم��ت و تغییر مبلمان داخلی به
عنوان محل سکونت رضا پهلوی مورد استفاده
قرار گرفت».

گروه تندر به سرپرس��تی اردوان انزابیپ��ور در تازهترین
فعالیت خود یکی از آثارش را برای فیلم مستند "زیبایی
خطرن��اک" ( )Dangerous Beautyب��ه کارگردانی
آرماندو زونیگا کارگردان و هنرمند مکزیکی -نروژی اجرا
کرد .انزابیپور درباره این همکاری توضیح داد :گروه ما یک
گروه راک ایرانی است که با ساخت آثار موسیقایی به زبانهای انگلیسی
و فارسی شناخته شده است .عوامل فیلم از طریق یکی از دوستان با
من صحبت کردند و گفتند اصوالً در این منطقه انتظار شنیدن یک

همکاری گروه تندر با یک پروژه بینالمللی

موس��یقی هارد راک وجود ن��دارد و از آنجایی که این
پروژه کامال بینالمللی است میخواهیم یکی از قطعات
انگلیسی شما را به شکل ویدئو کلیپ در این پروژه قرار
دهیم .به همین دلیل آنها یکی از قطعات ما با عنوان
"چاپلوس" " "Bootlickerرا که کامال به زبان انگلیسی
خوانده ش��ده انتخاب کردند .فیلمبرداری این قطعه در تهران و روی
پش��تبامی در میدان هروی به شکلی بسیار حرفهای صورت گرفت.
آنها از روشهای جالبی استفاده میکردند که با شکل کلیپسازی

که شخصاً اینجا دیده بودم ،تفاوت زیادی داشت .به گزارش هنرآنالین،
این هنرمند ادامه داد" :زیبایی خطرناک" یک پروژه مستند است که
از ش��یکاگو آغاز شد .هدف این پروژه نشان دادن بخش زیبا و مثبت
کشورهای ناش��ناخته برای مخاطبان غربی است .ایران اولین کشور
موردنظر س��ازندگان این مستند بود و قرار اس��ت درباره کشورهای
دیگر هم ادامه داشته باشد .آنها در این پروژه به جنبههای دیدهنشده
کشورهایی میپردازند که در رسانههای غربی درست معرفی نشدهاند.
انتظار میرود این پروژه تا ماه ژانویه (اواسط بهمنماه) به اتمام برسد.

روایت علی نصیریان ،داریوش اسدزاده و بهزاد فراهانی از تماشاخانه سنگلج

سنگلج روح تئاتر ملی ایران

عل��ی نصیری��ان :از آن دوران ک��ه با
من و همنسالنم این تماشاخانه افتتاح
ش��د تاکنون هنرمندان جدید و بسیار
خوبی آثارشان را در این تاالر نمایشی
روی صحنه آوردهاند .این تماشاخانه
به لحاظ امکان نور و دید تماشاگر از
بهترین س��النهای تئاتر ایران است و
فکر میکنم زنده و روشن نگاهداشتن
سنگلج و چراغهای آن از اهم وظایف
مدیران ،مسئوالن هنرمندان است
داریوش اس��دزاده :این تماش��اخانه
پس از تاس��یس در اختیار هنرمندان
قرار گرفت و آثار بس��یار درخش��ان
و قاب��ل توجهی از آن زم��ان تاکنون
در این تماش��اخانه روی صحنه آمده
است .کارهایی که در این تماشاخانه
به تماشای آن نشستهام آثار نمایشی
خاطرهانگی��زی توس��ط هنرمن��دان
درخش��انی بوده و هست که همچنان
به یادم مان��ده و اکنون نیز که گاهی
ب��ه این تماش��اخانه دعوت میش��وم
خاط��رات آن دوران ب��رای من زنده
میشود
به��زاد فراهانی :سالهاس��ت که در
بوق و کرنا از مسئوالن و دولت مردان
خواس��ته ش��ده که هنرهای نمایشی
نیازمن��د مرک��ز تئاتر ملی اس��ت اما
متاسفانه هیچ گوشی بدهکار نیست

«زعفرانیه  ۱۴تیر» در فجر

عل��ی هاش��می کارگ��ردان فیلم س��ینمایی
«زعفرانی��ه  ۱۴تیر» درب��اره آخرین وضعیت
ای��ن فیل��م گف��ت :در ح��ال حاض��ر فیل��م
س��ینمایی«زعفرانیه  ۱۴تیر» روزهای پایانی
تدوین را پش��ت س��ر میگذارد و تا س��ه روز
آین��ده وارد مرحله صداگذاری میش��ود .وی
ادامه داد :تا به اینجای کار بسیار از فیلم راضی
هس��تم و درست همان چیزی که برنامهریزی
کردهام ،اتفاق افتاده اس��ت .امیدوارم خروجی
فیل��م نیز رضایتبخش باش��د .این کارگردان
سینمای ایران درباره حضور در سیوهفتمین
جش��نواره ملی فیلم فجر ،خاطرنشان کرد :ما
بس��یار عالقهمند به حضور در جشنواره فیلم
فجر هس��تیم و حتماً فرم حضور در جشنواره
را پ��ر خواهیم کرد؛ اما نمیدان��م آیا پذیرفته
میش��ویم یا نه؟ به گزارش فارس ،در خالصه
داس��تان آمده است  :تو شروع کردی  ...اما من
تمومش میکنم...

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

جکیچان
صداپیشه گربه می شود

جکی چان بازیگر سینمای اکشن در انیمیشن
کانادای��ی «روزی روزگاری ی��ک زودی��اک»
صداپیشگی می کند .او همچنین به عنوان مدیر
تولید در این انیمیش��ن حضور خواهد داش��ت.
تونباکس انترتینمنت و گاما انترتینمنت اعالم
کردند که س��تاره «ساعت شلوغی» صدایش را
در اختیار این انیمیش��ن که هم اکنون در شهر
تورنتو کانادا در حال تولید اس��ت قرار می دهد.
تهیهکنندگان فیلم همچنین گفتند چان در این
انیمیشن به جای یک گربه سالخورده صحبت
خواهد ک��رد« .روزی روزگاری ی��ک زودیاک»
دنیای��ی ش��گرف و مرم��وز را ک��ه از حیوانات
صورفلکی پرشده است ترسیم می کند .داستان
این انیمیش��ن مربوط به ببر و موش و اژدهایی
است که به ترتیب مظهر قدرت ،هوش و شجاعت
هستند و با هم برای حل معمایی اقدام می کنند.
تونباک��س انترتینمنت یک��ی از کمپانی های
سازنده این انیمیشن در شهر تورنتو واقع است
و دیگر کمپانی نیز که گاما انترتینمنت است در
شهر لسآنجلس قرار دارد .به گزارش مهر به نقل
از رس��انه های کانادایی ،جکی چان پیش از این
در «عملیات آجیلی  :۲آجیلی اصل» و فرنشایز
«پاندای کونگفو کار» صداپیشگی کرده است.

س��نگلج قدیمیترین س��الن نمایش تهران است
که در محله سنگلج ،در خیابان بهشت و در ضلع
جنوبی پارک شهر واقع است .این تماشاخانه اوایل
ده��ه  ۱۳۴۰با زیربنای  ۱۰۳۴مترمربع و در کنار
باغ س��نگلج توس��ط مهندس بابائیان ساخته و به
وزارت فرهنگ و هنر وقت واگذار ش��د .س��نگلج
که در ابتدا  ۲۵ش��هریور نام داش��ت 18 ،مهر ماه
 1344همزمان با برگزاری نخس��تین جش��نواره
"نمایشهای ایرانی" توس��ط وزارت فرهنگ و هنر
آن زمان افتتاح و مکانی برای اجرای آثار نمایشی
ایرانی شد .تماشاخانه سنگلج در آن زمان به لحاظ
تجهیزات فنی ،نور ،صدا و آکوس��تیک سالن اجرا،
کامال اس��تاندارد بود و وج��ود امکانات صحنهای
همچون سنگردان ،میلههای باال برنده پرده ،دکور
و ...موجب شد تا این تماشاخانه از ویژگی خاصی
برخوردار باشد .در نخستین جشنواره "نمایشهای
ایرانی" مقرر شد که آثار نمایشی شرکتکننده ،هر
یک به مدت یک یا دو ش��ب در این تماش��اخانه
اجرا ش��وند اما به دلیل استقبال تماشاگران از آثار
شرکتکننده ،اجرای این نمایشها یک تا دو ماه به
طول انجامید .نمایش "امیر ارسالن" به کارگردانی
عل��ی نصیریان ،نمای��ش "چوب به دس��تهای
ورزیل" ،نوشته غالمحسین ساعدی به کارگردانی
جعفر والی ،نمایش "کالسکه طالیی" نوشته و کار
خلیل موحد دیلمقانی ،نمایش "بهترین بابای دنیا"
نوشته غالمحسین س��اعدی و کارگردانی عزتاله
انتظامی ،نمایش "پهلوان اکبر میمیرد" نوش��ته
بهرام بیضایی به کارگردانی عباس جوانمرد ،نمایش
"کوروش پس��ر ماندانا" نوشته کورس سلحشور به
کارگردانی رکنالدین خس��روی و ...آثار نمایش��ی
بودن��د ک��ه در این جش��نواره روی صحنه آمدند.
گروههای "هنر ملی" به سرپرستی عباس جوانمرد،
"مردم" به سرپرس��تی علی نصیریان" ،ش��هر" به
سرپرستی جعفر والی" ،امروز" به سرپرستی داوود
رش��یدی" ،جوان" به سرپرستی اسماعیل شنگله
و "میترا" به سرپرس��تی خلی��ل موحد دیلمقانی
که وابس��ته به اداره هنره��ای دراماتیک بودند ،با
کمک مال��ی وزارت فرهنگ و هنر آثار نمایش��ی
خ��ود را در این تماش��اخانه تولی��د و اجرا کردند.
در این گروههای نمایش��ی ،کارگردانهایی چون
عباس جوانمرد ،جعفر والی ،علی نصیریان ،عزتا...

انتظامی ،داود رشیدی ،رکنالدین خسروی ،بهرام
بیضایی ،محمود استادمحمد و ...فعالیت داشتند و
نویسندگانی همچون غالمحسین ساعدی ،خلیل
موحد دیلمقانی ،اکبر رادی ،بیژن مفید ،محس��ن
یلفانی ،منوچهر رادین ،بهن فرسی ،محمود دولت
آبادی ،کوروس سلحش��ور ،حس��ین مکی ،آرمان
امی��د ،بهزاد فراهانی ،محمد رهبر ،حمید نعمت و
عنایتاله احسانی آثارشان در این تماشاخانه روی
صحنه آمد .این تماشاخانه در آغاز کار ،توسط یک
ش��ورای هنری به نام "ش��ورای تئاتر" متشکل از
هنرمندانی چون عظمت ژانتی ،جالل ستاری ،علی
نصیریان ،داوود رشیدی ،عباس جوانمرد و عزتاله
انتظام��ی بر نحوه تولید و کیفیت آثار نمایش��ی و
عملکرد گروههای نمایشی نظارت کامل داشت.
در  1357فعالیتهای تماشاخانه سنگلج تعطیل
ش��د و تنها گاهی به منظور برگزاری جشنوارهها
اکثرا ً در اختی��ار گروههای تئاتر شهرس��تان قرار
میگرفت .این تماشاخانه سال  1358میزبان شش
اثر نمایشی با مضامین انقالبی شد .سنگلج فراز و
فرودهای بسیار داشته؛ این تاالر نمایشی در سال
 1360هیچ فعالیتی نداشته و سال  1361نیز فقط
دو اثر نمایشی در آن اجرا شد .همچنین طی شش
ماه نخس��ت سال  1364تعطیل بوده و شهریور تا
آبان همان س��ال تعمیراتی در آن انجام شد .سال
 1367تماشاخانه سنگلج با تعمیر اساسی مواجه
ش��د و تاکنون نیز چندی��ن بار بازس��ازی در آن
انجام شده است .مدیران این تماشاخانه از ابتدای
تاس��یس تاکنون عظمت ژانتی ،عل��ی نصیریان،
فرخ س��اجدی ،دکتر طباطبایی ،سعید بصیریان،
مجید جعفری ،علی حی��دری ،صدیقینژاد ،جواد
افشیننژاد ،محسن اکبریان ،کیوان نخعی ،محمود
فرهن��گ و اتاب��ک نادری ،پریس��ا مقتدی ،یونس
آبس��االن و علی عابدی بودهاند و اکنون نیز پریسا
مقتدی با حکم ش��هرام کرمی مدیر کل هنرهای
نمایشی برای دومین بار مدیریت این تماشاخانه را
بر عهده دارد .هنرآنالین به بهانه سالروز تاسیس
این تماش��اخانه قدیمی با علی نصیریان ،داریوش
اس��دزاده و بهزاد فراهانی س��ه ت��ن از هنرمندان
پیشکس��وتی که روزگاری را در این تماش��اخانه
گذراندهاند گفتوگوی کوتاهی داشته که در ادامه
میخوانید.

>زنده نگاه داشتن سنگلج

علی نصیریان درباره تاثیر تاسیس این تماشاخانه
بر تئاتر آن دوران گفت :در آن س��الها هنوز تئاتر
رودک��ی ،وحدت و دیگ��ر س��النهای تئاتری راه
نیفتاده ب��ود و به جز تئاترهای الل��هزار در تهران
تماشاخانه دیگری وجود نداشت و بنابراین افتتاح
این تماش��اخانه با جش��نواره تئات��ر ایرانی اتفاق
بزرگ��ی را در عرص��ه نمایش رق��م زد .او در ادامه
اف��زود :س��نگلج مکانی برای اج��رای نمایشهای
ایران��ی همچون ،تعزیه ،تخ��ت حوضی ،مارگیری
و  ...ش��د .در بدو افتتاح این تاالر نمایش��ی من،
عب��اس جوانمرد ،اکبر رادی ،ع��زتاهلل انتظامی،
رکنالدین خسروی و  ...آثار نمایشی را آماده اجرا
کردیم و به عنوان جش��نواره نمایشهای ایرانی
روی صحن��ه آوردیم .این هنرمند پیشکس��وت
تئاتر ضمن تاکید بر اینکه س��نگلج در آن دوران
اتفاقات موثری را در فض��ای فرهنگی تئاتر رقم
زد ،خاط��ر نش��ان کرد :در ابتدا ق��رار بر این بود
ک��ه هر یک از آثار جش��نواره تئات��ر ایرانی تنها
س��ه شب اجرا شود اما به دلیل استقبال بینظیر
تماش��اگران هر یک از نمایشها حدود یک تا دو
ماه روی صحنه بود .نصیریان با بیان اینکه اکنون
نیز این تماش��اخانه ش��انیت خود را حفظ کرده
است ،عنوان کرد :از آن دوران تاکنون هنرمندان،
مدی��ران و افراد مختلف اقدام��ات و فعالیتهای
موث��ری را در این تماش��اخانه ک��ه مدیریت آن
مرتبط با مرکز هنرهای نمایش��ی اس��ت ،انجام
دادهان��د .در این م��دت نیز با دع��وت گروههای
نمایش��ی به تماش��ای دو یا س��ه نمایش بسیار
خوب در این تماش��اخانه نشس��تهام .کارگردان
نمایش "امیر ارس�لان" سنگلج را پایگاه و مکان
خ��وب تئاتری از دهه چهل تاکنون عنوان کرد و
یادآور شد :از آن دوران که با من و همنسالنم این
تماشاخانه افتتاح ش��د تاکنون هنرمندان جدید
و بسیار خوبی آثارش��ان را در این تاالر نمایشی
روی صحن��ه آوردهاند .این تماش��اخانه به لحاظ
امکان نور و دید تماش��اگر از بهترین س��النهای
تئاتر ایران اس��ت و فکر میکنم زنده و روش��ن
نگاهداشتن سنگلج و چراغهای آن از اهم وظایف
مدیران ،مسئوالن هنرمندان است.

> تاثیرگذا در پیشرفت تئاتر ایران

داری��وش اس��دزاده نیز ب��ا بیان اینکه تاس��یس
تماشاخانه سنگلج در پیش��برد تئاتر ایران بسیار
تاثیرگذار بوده است ،گفت :در دهه چهل شمسی،
تهران تاالرهای نمایشی داشت اما دارای تماشاخانه
دائمی نبود و سنگج تماشاخانه دائمی شهر تهران
ش��د .افتتاح این تماش��اخانه اتفاق بزرگی بود و
سنگلج پایهگذار فرهنگ و هنر شد .او ضمن اشاره
به اینکه تماشاخانه سنگلج یکی از قدیمیترین و
پرخاطرهترین تاالرهای نمایشی است ،عنوان کرد:
این تماشاخانه پس از تاسیس در اختیار هنرمندان
قرار گرفت و آثار بسیار درخشان و قابل توجهی از
آن زم��ان تاکنون در این تماش��اخانه روی صحنه
آمده اس��ت .کارهای��ی که در این تماش��اخانه به
تماشای آن نشستهام آثار نمایشی خاطرهانگیزی
توس��ط هنرمندان درخش��انی بوده و هس��ت که
همچنان به یادم مان��ده و اکنون نیز که گاهی به
این تماشاخانه دعوت میشوم خاطرات آن دوران
برای من زنده میشود.

>بشارتدهنده رشد تئاتر ملی

بهزاد فراهانی با انتقاد نسبت به رویکرد مسئوالن
در دهههای گذشته گفت :سالهاست که در بوق
و کرنا از مسئوالن و دولتمردان خواسته شده که
هنرهای نمایشی نیازمند مرکز تئاتر ملی است ،اما
متاسفانه هیچ گوش��ی بدهکار نیست .او در ادامه
افزود :دلیل تاسیس تماشاخانه سنگلج به منظور
ایجاد بنیادی برای تئاتر ملی بود و در آن زمان به
اهدافش نیز رسید .سنگلج در دهه چهل نماد تئاتر
ملی شد و موجبات رشد هنرهای نمایشی را فراهم
کرد .این بازیگر و کارگردان همچنین خاطرنشان
کرد :بس��یاری از هنرمن��دان صاحبنام همچون
غالمحس��ین س��اعدی ،اکبر رادی ،بهرام بیضایی
و  ...در جهت اعتالی تئاتر سنگلج کمک کردند و
ما که نسل جوان آن دوران بودیم راهشان را ادامه
دادیم .فراهانی با بیان اینکه سنگلج بشارتدهنده
رش��د تئاتر ملی بود و در این راس��تا موفق عمل
کرد اما اکنون شانیت س��ابق را ندارد ،یادآور شد:
سالهاست که از مدیرت هنری خواستهایم که در
هر اس��تان یک مرکز تئاتر مل��ی ایجاد کند اما در
هیچ دورهای به آن اعتنا نشده است.

جدی شدن مشکل شکایت خانواده شاعر مشهور از فرزاد فرزین ،ساالر عقیلی و محمد معتمدی

فرزندمعینیکرمانشاهی:قصدمشلوغبازینیست

خانواده مرحوم رحیم معینی کرمانش��اهی برای
استفاده بدون اجازه از شعرهای او از سه خواننده
مطرح ش��کایت کردهاند؛ حاال فرزند این ش��اعر
میگوید ،فقط این سه نفر نیستند و از حرفهای
او اینگونه برمیآید که آنها قرار است به غیر از
اینها ،از چند نفر دیگر نیز ش��کایت کنند .خبر
ش��کایت ورثه رحیم معینی کرمانشاهی  -شاعر
و ترانهس��را  -از فرزاد فرزین ،محمد معتمدی و
ساالر عقیلی ،بار دیگر بازار حرفها را سر موضوع
کپیرایت داغ میکند و خالءهای قانونی را در این
زمینه به چالش میکشد .چندی پیش نیز اردالن
سرفراز ـ ترانهسرای مقیم خارج از کشور ـ از سه
خوانند ه دیگر (علی لهراسبی ،سینا سرلک و رضا
صادقی) در زمینه استفاده بدون اجازه از ترانهاش
شکایت کرده بود .تصویب «قانون حمایت حقوق
مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» را شاید بتوان تنها
اقدامی دانس��ت که در ایران از حقوق صاحب اثر
دفاع میکند؛ قانونی که در س��ال  ۱۳۴۸ازسوی
مجلس ش��ورای ملی وقت تصویب شد و در سال
 ۱۳۸۹اصالحی��ه این قان��ون به تصویب مجلس
شورای اس�لامی رس��ید .اما هرچه بود و هست
ب��ا وجود این قانون نیز در ای��ران باور چندانی به
رعایت و احق��اق حقوق مؤل��ف و مصنف وجود
ندارد.

> اصال صدا و سیما چه کاره است؟

ح��اال که ب��ار دیگر پ��ای حق و حقوق ش��اعر و
شکایت از خوانندهها به میان آمده ،گفتوگویی با
حسین معینی کرمانشاهی ـ فرزند رحیم معینی
کرمانشاهی ـ انجام شده که در ادامه میتوانید آن
را بخوانید .فرزند این ش��اعر میگوید :این آقایان
سالهاست این آثار را بدون اجازه میچاپند .آقای
ساالر عقیلی چند سال پیش این ترانهها را خواند
و االن میگوید صدا و سیما به من اجازه [این کار
را] داده اس��ت ،اصال صدا و سیما چه کاره است؟
مگ��ر صدا و س��یما صاحب آثار اس��ت که اینها
[ش��عرها] را به ش��ما بدهد؟ او در پاسخ به اینکه
آیا به این خوانندهه��ا تذکری داده یا خیر؟ بیان
میکند :سرقت که تذکر نمیخواهد ،وقتی انجام
ش��د هم تذکری ندارد .این سه نفر تنها نیستند،
[آنها]  ۱۰نفر هستند این داستان باید به تدریج
جلو برود .حس��ین معینی کرمانشاهی در ادامه و
درباره پیگیری قضایی این جریان اظهار میکند:
م��ن وکیل دارم که به دنبال این ماجرا اس��ت .او
همچنی��ن درباره اینک��ه تمای��ل دارد درباره آن
 ۱۰نفر نیز صحبت کن��د؟ با بیان اینکه «قصدم
شلوغبازی کردن نیست» میگوید :اجازه بدهید
ای��ن [ماجرا] از طریق ع��ادی جلو برود .صحبت
ش��لوغ بازی کردن نیست ،صحبت این است که

پدر من تا آخر عمرش اجارهنش��ین بود و من هم
االن اجارهنش��ین هس��تم .حاال چرا باید مملکت
اجازه بدهد به یکس��ری که ای��ن کارها را انجام
بدهند؟ عدهای که ظاهرا به خود استاد میگویند.

> معینی کرمانشاهی که بود؟

رحی��م معین��ی کرمانش��اهی س��ال  ۱۳۰۱در
کرمانشاه دیده به جهان گشود .او از سال ۱۳۴۱
به کار نقاشی پرداخت .او در ضمن کار نقاشی ،به
نظم ش��عر پرداخت و داستان «اختر و منوچهر»
را در چهار تابلو به رش��ته نظم کشید .او معینی
کرمانشاهی ضمن سرودن شعر ،به تصنیفسازی
هم پرداخ��ت ،و تصنیفهای او ک��ه خوانندگان
آنها را خواندهاند ،از شهرت بسزایی برخوردارند.
معینی کرمانشاهی ابتدا «عشقی» و بعد از مدتی
«شوقی» و سپس «امید» و در نهایت «معینی»
را برای تخلص برگزید .از این ش��اعر و ترانهس��را
کتابهای «ای ش��معها بس��وزید»« ،فطرت»،
«خورشید شب»« ،حافظ برخیز» و دور ه منظوم
تاریخ ایران با عنوان «شاهکار» منتشر شده است.
«حکایت نگفته» ترانههای این ش��اعر به همراه
شرح حالی از اوست .همچنین در بخش موسیقی
ی تجویدی ،پرویز یاحقی و همایون
همکاری با عل 
خرم از فعالیتهای این هنرمند است.

«ای شمع ها بسوزید» مجموعهای شامل چندده
غزل ،دو نیمایی و چند ش��عر در قالبهای دیگر،
ی کرمانش��اهی شاعر
معروفترین اثر رحیم معین 
غزلسرا و ترانهس��رای معاصر است؛ شاعری که
هی��چگاه در برابر تجربههای نو در ش��عر ،از خود
مقاوم��ت ب��روز نداد؛ ام��ا ذه��ن وی آنچنان با
سنتهای پرمای ه شعر فارسی عجین شده بود که
کمتر او را بهعنوان شاعری نوسرا شناختند.
به گزارش ایس��نا ،ترانههای او س��الیانی یکهتاز
برنامهه��ای رادی��و بود؛ اما با  ۲۳س��ال س��ابقه
کار ،درس��ت زمانی که داش��ته ترانه را به سمت
تعالی میبرده ،بازنشس��ته شد .اکنون بسیاری از
ترانههای معینی کرمانشاهی با صدای ساز و آواز
بزرگان هنر این س��رزمین درآمیخته است .این
ش��اعر و هنرمند  ۲۶آبان  ۱۳۹۴برای همیش��ه
چشم از دنیا فروبست.

