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هالیوود ،روایت نادرست از جنگ عراق و افغانستان ارائه میدهد

تام هنکس ســتاره سینما و دارنده جایزه اســکار به انتقاد از روایت
نادرستهالیوود از جنگهای عراق و افغانستان پرداخت« .تامهنکس»
هنرپیشهاسکاریگفت:هالیووداغلبآنجایینیستکهتولیدکنندگان
فیلم بخواهند داستان واقعی جنگ عراق و افغانستان را در آنجا بسازند.
ســتاره فیلم «نجات ســرباز رایان» با موضوع جنگ جهانی دوم به
کارگردانی «استیون اسپیلبرگ» اخیرا در رویداد «بنیاد الیزابت دال»
به انتقاد ازهالیوود در ارائه نادرست روایتها به طیف گسترده مخاطبین
پرداخــت و در این مورد گفت« :من نمیدانم که آیاهالیوود میتواند

داســتانی موثق در مورد عراق و افغانستان را که خیلی
بهتر و درستتر توسط فیلمهای مستند و اخبار رسانهها
منتشر شده ،خلق کند یا خیر .این کار سختی است و
همیشه در این مورد بحث کردهایم که بهترین جا برای
ارائه و روایت این داســتانها کجاست؟ و بارها و بارها به
این نتیجه رسیدهایم که هرجا باشد در فیلمهایهالیوودی نیست .این
قضیهای دیگر است و ترفند کارهالیوود اینجاست که چطور نگاهها به
آن ختم میشــود؟ تام هنکس در ادامه تاکید کرد« :تیمهای خالق

بیماری قلبی گریبان گیر آقای خواننده شد

خداحافظیشکوهی
ازخوانندگی؟!

فرهنگی
باید در حد امکان برای ساخت فیلمهای جنگی منصفانه
و بیطرفانه روایتگری کنند .عقیده من این اســت که
درهالیوود بهترین کاری که هرکس میتواند انجام دهد
گفتن داســتان و روایت درست است و باید مورد وثوق
باشد و اسطورهسازی شده نباشد یعنی آن را نه بدتر و نه
بهتر از واقعیت نشان دهد ».به گزارش فارس به نقل از واشنگتن تایمز،
تام هنکس اخیرا در فیلمی با عنوان «ســگ تازی» اقتباسی از رمان
«چوپان خوب» سال« ۱۹۵۵سیاس فورستر» ایفای نقش کرده است.

عیادت تئاتریها از محب اهری

 12لیتر آب از شکمم
خارج کردند
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فیلمبرداری «من میترسم» آغاز شد
فیلم سینمایی «من میترسم» به کارگردانی و تهیهکنندگی بهنام بهزادی روز گذشته در
تهران کلید خورد .الناز شاکردوست ،امیر جعفری ،ستاره پسیانی ،مهران احمدی و پوریا
رحیمیسام بازیگران «من میترسم» هستند .به گزارش باشگاه خبرنگاران« ،من میترسم»
چهارمین فیلم بهنام بهزادی پس از فیلمهای «وارونگی»« ،قاعده تصادف» و «تنها دوبار
زندگی میکنیم» است که حال و هوایی متفاوت با ساختههای پیشین بهزادی دارد.

روزنگار

صفحات فرهنگی امروز
تقدیم میشود به :
شمس آلاحمد lنویسنده

شمسالدین سادات آلاحمد
در تیر سال  ۱۳۰۸در تهران
به دنیا آمد .وی دانشآموخته
ی بود .در مدتها دبیر
فلســفه و علوم تربیت 
آموزش و پروش بود .وی در ســال  1359با
حکم بنیانگذار انقالب اســامی به عضویت
ستاد انقالب فرهنگی در آمد .وی در  ۱۴آذر
 ۱۳۸۹درگذشت .او برادر جالل آلاحمد است.
از کارهای او در زمینه تصحیح متون میتوان
به «طوطینامه» یا «جواهر االســمار» اشاره
کرد که  ۳۱ســال پیش به چاپ رسید .دیگر
آثار شــمس آلاحمد عبارتند از« :گاهواره»،
«عقیقه»« ،مجموعه قصه قدمایی»« ،سیر و
سلوک»« ،از چشم برادر» و «حدیث انقالب».
همایون غن یزاده lکارگردان

شــهرام شــکوهی گفت :ممکن اســت از دنیای
خوانندگــی خداحافظــی کنم .ایــن خواننده که
همچنــان از بیمــاری قدیمی اش رنــج میبرد و
مشــکالت قلبی او را رها نکرده ،در این باره گفت:
فع ً
ال دوران نقاهت را میگذرانم 11 .روز پیش عمل
قلب داشــتم و یک فنر در قلبم گذاشتم .منتظرم
ببینم چه اتفاقی برای قلبم میافتد که برای آینده
فعالیتهایم تصمیم بگیرم .با شرایط فعلی احتماالً
باید از دنیای خوانندگی خداحافظی کنم.

گذشته را ادامه میدهم و کنسرتهایی با بلیتهای
کم بها برگزار میکنم .حتی این کنســرتها را در
شهرســتانها نیز اجرا خواهم کرد .خیلی از بابت
اجرای کنسرت ارزان قیمت در تهران راضی هستم.
بســیاری از مخاطبان این اجــرا به من گفتند که
برای نخستین بار به کنسرت آمده بودند .به همین
دلیل دوست دارم این کار را ادامه دهم؛ از ادامه این
روند هیچ ترسی ندارم؛ حتی اگر به من بگویند من
ارزانترین و بدترین خواننده ایران هستم.

>شاید خوانندگی را ادامه ندهم

>معتمدی به وعده اش عمل کرد

این خواننده پاپ کشورمان ادامه داد :دو سه هفته
دیگر عمل دیگری دارم؛ این عمل نشان میدهد که
آیا میتوانم خوانندگی را ادامه دهم یا باید کام ً
ال این
حرفه را ببوسم و کنار بگذارم .پزشکم به من گفت
که ممکن است در عمل پیش رو اتفاقاتی رخ دهد
که ادامه خوانندگی به سالمتی ام لطمه بزند.
خواننــده آلبوم «مدارا» ،ضمن تشــریح وضعیت
جسمانیاش اضافه کرد :در عمل قبلی یک فنر در
قلبم گذاشته شد .ممکن است با عمل بعدی تعداد
فنرهای قلبم به  ۶برسد .شاید پزشکان صالح نبینند
که این حرفه را ادامه دهم.

شکوهی با اشاره به حواشــی پیرامون وی پس از
ت کم بها در ســالن وزارت
اجرای کنســرت با بلی 
کشــور ،بیان کرد :خیلیها وعده کنسرت رایگان،
کنسرت خیابانی و ارزان شدن بلیتها را داده بودند
که البته هیچکدام به وعدههایشــان عمل نکردند.
فقط محمد معتمدی یک کنسرت خیابانی برگزار
کرد .آقای معتمدی جزو معدود خوانندگانی هستند
که اگر بخواهد کاری بکند ،حتما آن را انجام میدهد
و به این دلیل من عالقه فراوانی به ایشان دارم.

>از برگزاری کنسرت ارزان ترسی ندارم

وی با اشــاره به برنامههای بعــدیاش در صورت
موفقیــت جراحی پیش رو اظهار کــرد :اگر عمل
قلبم به لطف خدا موفقیت آمیز باشــد .حتما روند
بنکســی کارگــردان ،نقاش و سرشــناسترین
هنرمند ناشــناس بریتانیا در اطالعیهای عجیب
یکی از آثار هنری خود را تنها به قیمت  ۲پوند به
فروش گذاشت .بنکسی با قراردادن این اطالعیه
در صفحه اینســتاگرام خود ،یک اثر تجســمی
دستساز خود را به این قیمت به فروش گذاشته
است .این اثر یک قایق حاوی پناهجویان به ابعاد
 ۴۲*۳۸*۹۰سانتیمتر و مجهز به موتور و باتری
الکتریکی اســت و توانایی رسیدن به سرعت سه
گره دریایی را نیز دارد .بنکســی برای فروش این
اثــر به قیمت  ۲پوند یک شــرط دارد و آن این
است که خریدار باید وزن این کار را تخمین زده

>اجرای کنسرت خیابانی برایم ممکن نیست

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،وی درباره امکان
اجرای خیابانی خود اظهار کرد :برای موسیقی پاپ،
حداقــل برای من اجرای خیابانی ممکن نیســت؛
چراکه ما در سالنها مشکل صدا داریم ،چه برسد
به فضای باز.

شــهرام کرمی ،مدیرکل اداره هنرهای نمایشی به
همراه شهرام گیل آبادی ،مدیرعامل خانه تئاتر و
اصغر همت و مریم کاظمی از اعضای هیئت مدیره
خانه تئاتر به عیادت حســین محباهری ،بازیگر
پیشکسوت رفتند .در همین راستا ،مریم کاظمی
کارگردان تئاتر که سابقه همکاری طوالنی مدت با
حسین محب اهری دارد درباره وضعیت جسمانی
این هنرمند که سالها اســت با بیماری سرطان
مبارزه میکند و بار دیگر در بیمارســتان بستری
شده اســت ،گفت :شــامگاه  ۱۲آذرماه به همراه
هیئت مدیره خانه تئاتر و شــهرام کرمی مدیرکل
هنرهای نمایشــی به مالقات حسین محب اهری
رفتیم .وی افزود :وی به دلیل اشتهای کم ،ضعف
عمومی دارد ولی با تزریق خون و پالکت شرایطش
بهتر شده است .این کارگردان تئاتر درباره اینکه آیا
محب اهری شــیمی درمانی میشود ،عنوان کرد:
بعد از بستری شــدن آمپولهایی به محب اهری
تزریق کردند که در راستای شیمی درمانی است
تا بدن به تعادل برســد و اگر نیــاز به پیوند مغز
استخوان باشد ،بدن آمادگی این پیوند را پیدا کند.
کاظمی تاکید کرد :روحیه حســین محب اهری
خوب است.
>هفته بی نهایت سختی را پشت سر گذاشتم

در همین حال حسین محب اهری بازیگر سینما،
تئاتــر و تلویزیون در خصــوص آخرین وضعیت
جســمانی خود گفت :هفته بی نهایت سختی را

با دو پوند صاحب هنر بنکسی شوید

و آن را در وبســایتی
مخصــوص حمایت از
پناهجویان ثبت کند.
مشتاقان تا ساعت ۲۰
روز  ۲۲دسامبر (۱دی)
برای ثبت حدس خود
فرصــت دارند و بعد از
آن این اثر تجســمی
بــه خریداری که نزدیکترین عدد به وزن واقعی
را تخمیــن زده تعلق میگیرد .بنکســی یک از

جنجالیترین هنرمندان
جهان اســت که عمده
آثــارش نقــد وضعیت
سیاسی اجتماعی جهان
و آمیخته به طنز ســیاه
اســت .گرافیتیهای او
بــا محتوای سیاســی و
اجتماعی هر از چند وقت
از خیابان ،دیوار و یا پلی در گوشه و کنار دنیا سر
در میآورد .به گــزارش مهر به نقل از گاردین،

پشت سر گذاشــتم اما خدا را شکر به دعای خیر
مردم طی روزهای گذشته وضعیتم پایدار شده و
حالم خیلی بهتر اســت .وی درباره دلیل بستری
شدن خود در اورژانس بیمارستان الله اضافه کرد:
واقعیت امر من در جشنواره کودک همدان مشغول
داوری بودم .جشــنواره تمام شد و همزمان با آن
کمی احساس درد داشــتم .وقتی به تهران آمدم
پزشک معالجم تشــخیص داد که هرچه سریعتر
باید به اورژانس رفته و بستری شوم .بازیگر سریال
"دردسرهای عظیم" درخصوص مشکل به وجود
آمده برای خود تاکید کرد :شکمم آب آورده بود و
طــی عملی نزدیک به دوازده لیتر آب از آن خارج
کردند .به گمانم اینها اثرات جانبی داروها بوده اما
تشخیص پزشکان آن بود که فعال باید بستری باشم.
وی در همین راستا افزود :هماکنون از لحاظ تعداد
پالکت و گلبول سفید و قرمز دچار مشکل هستم
و تــا وقتی که تعداد آنها بــه حد طبیعی افزایش
یابد در بیمارســتان بستری خواهم بود .این چند
روز مورد رگبار آنتی بیوتیک و چرک خشککنها
قرار گرفتهام اما خدا را شکر بسیار بهترم .به گزارش
میزان ،محب اهری با اشــاره به میل شدید خود
برای ترخیص و بازگشــت به بازیگری خاطرنشان
کرد :من وقتی حالم بسیار خوب میشود که بازی
کنم و باورتان نمیشــود که این روزها برای بازی
در سریال هشت و نیم متر به کارگردانی کیانوش
عیاری پیشنهاد داشتم و میخواهم سریعتر بهبود
یافته و سر فیلمبرداری بروم.
این هنرمند گرافیتی ناشناس چندی پیش یکی
از تابلوهای خود با نــام «دختری با بادکنک» را
در حراجی معتبر ســاتبیز لندن به قیمت بیش
از یــک میلیون پوند فروخــت اما لحظهای پس
از فرود چکش مســئول حراجی ،آن را به وسیله
کنتــرل از راه دور فعال کرد تا بوم نقاشــی جلو
چشــم حیرتزده حاضران در حراجی به وسیله
دستگاه کاغذ خردکنی که به طور پنهانی در قاب
آن تعبیه شده بود تا نیمه رشتهرشته شود ،گرچه
شهرت او چنان زیاد و آثارش چنان طرفدار دارد
که خریدار اثر از خرید خود منصرف نشد و تابلو
را با همان وضعیت تحویل گرفت.

شماره5336

همایون غنــیزاده در تاریخ
 ۱۴آذر سال  ۱۳۵۹در تهران
به دنیا آمد .همایون غنیزاده
فعالیت خود را در عرصهٔ تئاتر از  ۱۹ســالگی
آغاز و کار خود را با تاسیس گروه هنری مونگو
شروع کرد و تاکنون بیش از  ۸اثر نمایشی را
به روی صحنه بردهاست .از میان نمایشهای
همایون غنیزاده دو نمایش «میسیسیپی
نشســته میمیرد» و «کالیگوال» با استقبال
خــاص مخاطبــان تئاتــر مواجه شــدند.
«کالیگوال» در ســال  ۹۴رکورد فروش را در
اختیار داشت و پس از آن در سال  ۹۵نمایش
«میسیسیپی نشسته میمیرد» با استقبال
عجیب مواجه شــد و رکورد فروش تئاتر در
ایران را از آن خود کرد.

سینمایجهان

ترس و وحشت درهالیوود  

فیلم سینمایی «وقتیهانا گریس تسخیر شد»
به کارگردانی "دیدرریــک ون رویژن" اکران
بینالمللی خود در سینماهای جهان را از امروز
آغاز کرده اســت« .وقتیهانا گریس تســخیر
شــد» اثری در ژانر وحشت است که نگارش
فیلمنامه آن را برایان ســو بر عهده داشــته و
کمپانی براکن رود پروداکشــن با بودجهای به
میزان  9.5میلیون دالر ساخت آن را برعهده
داشته است .یک پلیس زمانی که از مرکز ترک
اعتیاد مرخص شــده و کاری شــبانه در یک
رستوران به دست میآورد ،با اتفاقات عجیبی
مواجه میشــود که به مرگ و وحشت ختم
میشــود .به گزارش میزان ،این فیلم بیست
و پنجمین تجربــه کارگردانی "دیدرریک ون
رویژن" محســوب میشود .وی هم اکنون در
حال ساخت فیلم سینمایی پنوزا است.

کوتاه از هنر

نیما جاویدی در «تفلیس»

نوزدهمین دوره جشــنواره فیلم تفلیس روز
دوشــنبه  ۱۲آذر در شهر تفلیس گرجستان
آغاز به کار کرد و نیما جاویدی ،نویســنده
و کارگردان ســینمای ایران به همراه چهار
داور از کشــورهای روســیه ،ژاپن ،فرانسه و
گرجستان به قضاوت فیلمهای بخش مسابقه
آن مینشینند .در این جشنواره که تا  ١٨آذر
ادامه دارد هر ساله فیلمهایی از سراسر جهان
در بخشهای مختلف به نمایش درمیآیند از
جمله بخش اصلی یا رقابتی که در آن پرومته
طالیی بــه بهترین فیلم و پرومته نقرهای به
بهترین کارگردانی تعلــق میگیرد .در کنار
این جوایز ،جوایز غیر رســمی دیگری نیز از
جمله جایــزه پاراجانف به فیلمهای منتخب
اهدا میشــود .به گزارش هنروتجربه ،نیما
جاویدی امســال با فیلم جدیدش «ســرخ
پوســت» فرم حضور در جشنواره ملی فیلم
فجر را پر کرده است.

پناهیها و ابر در «تن شوری»

نمایش «تنشوری» به کارگردانی رضا ثروتی
از اواخر آذر ماه بــه روی صحنه میرود .این
نمایش برشــی از یک زندگی زناشویی است.
رویکــرد این نمایــش ،نگاه کــردن و تامل
به زندگی این زوج با شــیو ه تئاتر درمانی یا
«ســایکو درام» است .در تعریف تئاتردرمانی
آمده است« :نوعی کاوش علمی جهت دریافت
حقیقت از طریق شیوههای نمایشی است».
این نمایش با بازی پانتهآ پناهیها و صابر ابر به
زودی اجراهای خود را آغاز میکند .به گزارش
ایســنا ،مخاطبان این نمایش ردهبندی سنی
دارند که جزئیات مربوط به آن به زودی اعالم
خواهد شد.

«آهستگی» در شیراز

مســتند «آهســتگی» به کارگردانی یاســر
خیر فــردا چهارشــنبه چهــارده آذرماه در
ســینما گلستان شــیراز نقد میشــود .این
فیلم در ســاعت  ۱۸به نمایــش درمیآید و
پس از آن با حضور یاســر خیــر کارگردان
فیلم مورد نقدوبررســی قــرار میگیرد .به
گزارش هنرآنالین« ،آهســتگی» تندیس و
دیپلم افتخار بهتریــن کارگردانی فیلم بلند
از هجدهمین جشــن مســتند خانه سینما
در ســال  ۱۳۹۵و جایزه ویژه هیئت داوران
سومین جشنواره سالمت را در  ۱۳۹۷کسب
کرده است .در خالصه داستان این فیلم آمده
است«:تشــخیص بیمــاری ام.اس رضا،باعث
ایجــاد تنش درزندگی مشــترکش با فرزانه
میشود.این تنش با ورود سایر اعضای خانواده
به آهستگی به بحران بدل میشود .تصمیم به
جدایی یا ماندن ،آخرین انتخاب آنها پس از
۲۶سال زندگی مشترک است».

