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محمود کیانوش درگذشت

محمود کیانوش که او را بنیانگذار ش��عر کودک و نوجوان به شکل
امروزی میخواندند ،در ۸۶س��الگی در بیمارس��تانی در شمال لندن
درگذش��ت .انتش��ارات فرهنگ جاوید ،ناش��ر آثار محمود کیانوش،
از درگذش��ت این شاعر ،داستاننویس ،منتقد ادبی و مترجم در روز
سهش��نبه ۲۳ ،دیماه خبر داده است .محمود کیانوش اولین کتاب
ش��عرش را که یک ش��عر بلند نیمایی بود با عنوان «شبستان» در
س��ال  ۳۹منتشر کرد .کیانوش عالوه بر دهها کتاب شعر و داستان و
نمایشنامه و نقد و تحقیقات ادبی و چندین ترجمه از آثار نویسندگان

بزرگ که در ایران منتشر کرده بود ،سه دفتر شعر به زبان
انگلیسی و منتخبی از آثار شاعران بهنام ایران به ترجمه
خودشبامقدمهایبلندبهزبانانگلیسیهممنتشرکرده
است .پری منصوری ،مترجم و نویسنده ،همسر محمود
کیانوش هم فروردین امسال در لندن درگذشت .محمود
کیانوش عالوه بر آثار فراوان ادبی ،کتاب ش��عر و داستانهای کوتاه و
بلند ،از اعضای شورای کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ایران بود .محمود کیانوش ،شاعر ،نویسنده ،منتقد ادبی و مترجم در

فرهنگی
شهریورماه س��ال  ۱۳۱۳در شهر مشهد به دنیا آمد .به
گزارش ایسنا ،از آثار او میتوان به«شعر کودک در ایران»،
«آدم یا روباه»« ،دهکده نو»« ،زبان چیزها»« ،طوطی سبز
هندی»« ،نوکطالی نقرهبال»« ،باغ ستارهها»«شکوفه
حیرت»« ،ش��باویز»«،آبهای خسته»« ،مرد گرفتار»،
«غصهای و قصهای»« ،در آنجا هیچکس نبود»« ،این آقا کی باشند؟»،
«و بال آمد و شفا آمد»« ،حرف و سکوت»« ،برف و خون»« ،غواص و
ماهی»« ،در آفاق نفس» و «در طاس لغزنده» و ...اشاره کرد.

تندیس سردار شهید قاسم سلیمانی ،نمونه یک کار باشکوه هنری

نباشد ،میتوانند آن را نپذیرند .همچنین برخی هنرمندان نیز وقتی
در کارشان ایرادی وجود دارد اما سفارشدهنده سختگیری نمیکند،
به سمت درست کار کردن نمیروند و به مرور کارهایشان باری به هر
جهت میشود و نگاه بلندی به هنر و کارشان پیدا نمیکنند و همان
س��بک کارشان را ادامه میدهند .بنابراین در این مورد ،مقصر هر دو
طرف هستند».

> دقت و کیفیت

> بیدقتی و بیکیفیتی

نکت��ه ظری��ف اینک��ه ب��ا یک مقایس��ه ن��ه چندان
کارشناسانه هم میتوان دریافت که متاسفانه بسیاری
از اهالی فن آنچنان که باید و ش��اید موضوع را جدی
نمیگیرند و تمام هم و غم خودشان را به کار نمیبندند
و ب��ه قول حمید کنگرانی فراهان��ی باری به هر جهت
اقدام به س��اخت س��ردیسها و تندیسهای بزرگان
سرزمینمان مینمایند ،در حالیکه میتوان با اختصاص
بودج��های معقول و منطقی کار را به کاردان س��پرد و
اثری مانند تندیس س��ردار شهید حاج قاسم سلیمانی
را پدید آورد

نظر ساخته شده و حرفهای زیادی برای گفتن دارد ،اگر برای گردش
به این سرزمین رفتید حتما سری به این موزه بزنید و آن تندیس را
ببینید .این یعنی فرهنگسازی ،یعی اشاعه فرهنگ ،یعنی تبلور زیبایی
بصری و زیبایی ایمان و عقیده ،یعنی نامیرایی هنر و بسط و گسترش
همه جانبه و جهانشمول آنچه هنر آن را به نمایش میگذارد .مسلما
هنگامی که دقت ،حوصله و اهمیت دادن به یک کار فرهنگی مانند
ساخت س��ردیس و تندیس در دستور کار هنرمند و افرادی که این
کار هنری را به هنرمند مورد نظر سفارش میدهند در اولویت نباشد،
سردیسها و تندیسهایی ساخته میشوند که به لحاظ کیفی اصال و
ابدا در حد و اندازه یک کار معمولی هم نخواهند بود ،چه رسد به اینکه
بخواهند در ش��ان و مقام شخصی که این مجسمه متعلق به اوست،
قرار بگیرند .طبیعی ست که چنین آثار هنری که در جاهای مختلف
ش��هری و حتی در برخی موزهها جانمایی میشوند هرگز نمیتوانند
آن تاثیری را که یک کار خوب و ارزشمند هنری میتواند داشته باشد
را بر روی مخاطب داشته باشند.

> نمونههای فراوان

پیرام��ون بیدقت��ی و ک��م توجهی در حوزه س��اخت مجس��مه ها،
سردیسها و تندیسهای مشاهیر در جامعه کم نداریم ،خصوصا این
اواخر (چند سال اخیر) همواره شاهد بودهایم که نه در حوزه سفارش
بودجه خوبی برای س��اخت این قبیل آثار تخصیص داده میش��ود و
ن��ه هنرمندان کاربلدی مانند حمید کنگرانی فراهانی برای س��اخت
تندیسه��ا و س��ردیسهای مورد نظر انتخاب ش��ده و به کار گرفته
میش��وند .نمونه بارز این نوع آثار ،سردیسهای هنرمندانی است که
همین چن��د وقت پیش در باغ هنر خانه هنرمندان نصب ش��دند و
صدای خیلیها را در آوردند ،تا جایی که حتی برخی از هنرمندان که
س��ردیس شان در آنجا قرار گرفته بود با گالیه بیان کردند که« :این
کجاش ش��بیه منه؟» منصفانه هم اگر بنگری��م حق دارند که گالیه
کنند ،س��ردیسهای مورد نظر اصال شباهتی به هنرمندانی که این
س��ردیسها از روی چهره آنها ساخته شده بود ،نداشتند .برای مثال
سردیس عباس کیارس��تمی را در نظر بگیرید ،مگر میشود عینک
عباس کیارستمی را از روی صورتش برداشت و سردیسی ساخت که
این هنرمند را در حالیکه عینک به چشم ندارد ،به نمایش بگذارد ،اما
دیدیم که شد .سردیس عباس کیارستمی در باغ هنر خانه هنرمندان
عینک به چشم ندارد .بعد متولیان امر اعالم کردند که اصالح میشود.
همین عبارت «اصالح میش��ود» ما را با پرس��شهای مهمی مواجه
میش��ود .اول اینکه چرا باید بیدقتی صورت بگی��رد که دوباره نیاز
به اصالح باش��د؟ دوم اینکه این اصالح چه زمانی قرار اس��ت صورت
گیرد؟ سوم اینکه بودجهای که قرار است برای این اصالح اختصاص
پیدا کند را چه کس��ی تامین خواهد کرد؟ چهارم اینکه تا زمانی که
ای��ن اصالح ص��ورت نگرفته ،تاثیری که این مجس��مهها روی مردم
میگذارند را چه کسی جوابگو خواهد بود؟ مسلما تا زمان اصالح این
س��ردیسها هر کسی از باغ هنر عبور کند و این سردیسها را ببیند
با خود چه فکرها که نخواهد کرد ،مثال اینکه «اینجا خانه هنرمندان
اس��ت ،باغ هنر هم هست ،آنوقت س��ردیس هنرمندان اینگونه اند،
خنده دار نیست؟» طبیعی ست که اینبار هنر نه از زیبایی برخوردار
اس��ت و نه از خاصیت فرهنگسازی و اشاعه و گسترش آن در جامعه
ایرانی و جهانی.
نکته ظریف اینکه با یک مقایسه نه چندان کارشناسانه هم میتوان
دریافت که متاس��فانه بس��یاری از اهالی فن آنچنان که باید و شاید
موض��وع را ج��دی نمیگیرند و تم��ام هم و غم خودش��ان را به کار
نمیبندن��د و به قول حمید کنگرانی فراهانی باری به هر جهت اقدام
به ساخت سردیسها و تندیسهای بزرگان سرزمینمان مینمایند،
در حالیکه میتوان با اختصاص بودجهای معقول و منطقی کار را به
کاردان سپرد و اثری مانند تندیس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
را پدید آورد.

روز س��ه ش��نبه  23دی م��اه حمی��د کنگران��ی فراهان��ی هنرمند
مجسمهس��ازی که ساخت تندیس سردار ش��هید قاسم سلیمانی را
عملیاتی کرده در گفتگویی درباره تجربه طراحی و ساخت مجسمه
س��پهبد شهید قاسم س��لیمانی بیان کرده بود« :خانواده حاج قاسم
و دکتر اکبری از طرف بنیاد ش��هید س��لیمانی ،برای این کار به من
س��فارش دادند و من هم این مجسمه را طی  ۴۰روز ساختم .انگیزه
اصلی من از ساخت مجسمه سردار ،مجسمههای بسیار بدی بود که
از ایشان در اقصی نقاط ایران ساخته و رونمایی شدند و قصد داشتم
کاری در ش��أن و منزلت این ش��هید بزرگوار ساخته شود ،کاری که
قابل دفاع باش��د ».این هنرمند کاربلد کشورمان که ساخت تندیس
هنرمندان ب��زرگ و صاحبنامی مانند عل��ی حاتمی ،مرتضی ممیز،
حمید سمندریان ،داوود رشیدی ،محمود فرشچیان ،علی نصیریان،
رضا کیانیان ،غالمحسین بنان ،محمدحسین شهریار در عرصه داخلی
و همینطور کلینت ایستوود ،مرلین مونرو ،آنجیلنا جولی ،برد پیت،
آل پاچینو ،الویس پریس��لی و الیزابت تیل��ور در عرصه بینالمللی را
در کارنامه هنری خود دارد در ادامه س��خنانش گفته بود« :البته این
مجس��مه ،دومین مجسمه سردار است که ساختهام؛ پیش از این نیز
قصد داش��تم مجسمه ایشان را بسازم اما شخص سردار برای ساخت
آن موافقت نمیکرد اما پس از اعالم شهادت ایشان ،با مدیرعامل موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس برای ساخت تندیس شهید سلیمانی
مکاتبه و اعالم آمادگی کردم که حاصل آن مجسمهای بود که در ۱۸
روز ساختم» .کنگرانی در پایان در پاسخ به این پرسش که «در روند
س��اخت و رونمایی آثار بیکیفیت و غیرواقعی که در ارتباط با سردار
شهید سلیمانی نیز در کش��ور اتفاق افتاد ،هنرمندان مقصر هستند
یا س��فارشدهندگان؟» نیز خاطرنشان کرده بود« :هر قرارداد کاری،
ناظری دارد و در قراردادها نیز قید ش��ده که اگر اثری مورد پس��ند

هرچند که همه ما از زمانی که سردار حاج قاسم سلیمانی به شهادت
رسیدند تا امروز شاهد ساخت سردیسها و مجسمههایی از این مرد
اس��تثنایی تاریخ سرزمینمان بوده ایم ،اما اگر جانب انصاف را رعایت
کنیم و عادالنه بنگیریم درخواهیم یافت همانطور که حمید کنگرانی
فراهانی بیان کرد اغلب این مجسمهها نه در خور شخصیت این شهید
بزرگوار بودند و نه در خور یک کار هنری قابل دفاع ،چرا که همه به
ای��ن موضوع واقفند که یک کار هن��ری جدا از فاکتورها و المانهای
زیبایی شناختی بصری ،باید بتواند بیننده را به تفکر درباره شخصیت
واقعی فردی که تندیس یا سردیساش ساخته شده وادارد ،به نحوی
که پس از آنکه از تماش��ای تندیس یا سردیس مورد نظر فارغ شد و
به خانهاش برگش��ت به دنبال شناخت جزئیات بیشتری از فردی که
مجس��مهاش را مشاهده کرده ،برود و تحقیق و پژوهش کند که این
فرد چه کاری انجام داده که تندیس یا س��ردیساش را در موزه یا در
می��دان یا خیابان یا پارکی قرار داده اند .این یعنی هنر به کار گرفته
شده در س��اخت تندیس مرد بزرگی مانند سردار شهید حاج قاسم
سلیمانی ،عالوه بر نمایش زیبایی یک کار هنری اقدام به فرهنگسازی
هم میکند .مثال فردی که از خارج از کشور به منظور گردشگری به
سرزمین ما میآید و به برج میالد میرود و در موزه مشاهیر این برج
به تماشای تندیس شهید حاج قاسم سلیمانی میایستد ،به اطالعاتی
که در آن موزه از این شهید بزرگوار به دست آورد قناعت نکرده و آن
تندیس موجب میشود که او عالوه بر این اطالعات ،در بیرون از موزه
به تحقیق و پژوهش درباره این ش��هید بپردازد .مسلما چنین فردی
هنگامی که به سرزمین خود بر میگردد برای همه دوستان ،اقوام و
خویش��اوندان تعریف خواهد کرد که در ایران موزهای وجود دارد که
ایرانیان تندیس یکی از ش��هدای سرزمینشان را در آن قرار داده اند،
تندیسی که بسیار زیبا و شکیل ،هنرمندانه و در اوج خالقیت و دقت

فقیه نصیری در «خانه ماهرخ»

تعویقاکران«موربیوس»

آغاز ضبط سریال «شهید باکری»

آتنه فقیه نصیری در فیلم سینمایی «خانه ماهرخ» با نقش و گریمی
متفاوت به سی و نهمین جشنواره فیلم فجر میآید .فیلم سینمایی
«خانه ماهرخ» به کارگردانی شهرام ابراهیمی و تهیهکنندگی مشترک
محمد محمدی و شهاب حسینی در میان  62فیلم بلند سینمایی
است که حائز شرایط حضور در بخش سودای سیمرغ سی و نهمین
جشنواره فیلم فجر هستند و مورد داوری خواهد گرفت .به گزارش
ایس��نا ،در خالصه داستان این فیلم اجتماعی آمده است :ماهرخ که
مش��غول بازی در اولین فیلمش اس��ت ،وارد خانه میشود و توسط
دوستان مشترکشان ،به مناسبت تولدش غافلگیر
همسرش کیوان و
ِ
میشود .حجم برف شادی روی سر و هیکل ماهرخ بیش از حد است،
شمع روی
کیوان به او نزدیک میشود و همین که برای روشن
ِ
کردن ِ
کیک فندک میزند ،ماهرخ آتش میگیرد و...

فیلم ترسناک و ابرقهرمانی «موربیوس» به کارگردانی دانیل اسپینوزا
که قرار بود  ۱۸مارس ( ۲۸اس��فند  )۹۹روی پرده برود ،به خاطر
کرونا با هفت ماه تاخیر  ۸اکتبر ( ۱۶مهر  )۱۴۰۰اکران میشود .این
دومین بار است که بحران کرونا و بالتکلیفی در وضعیت سینماها،
اک��ران این فیلم را به تعویق میاندازد« .موربی��وس» اول قرار بود
ژوئیه گذشته (خرداد -تیر  )۹۹اکران شود اما همهگیری کرونا تمام
مع��ادالت را بهم ریخت .به گزارش ایرنا به نقل از هالیوود ریپورتر،
در این فیلم ،جرد لتو بازیگر مش��هور آمریکایی نقش دکتر مایکل
موربیوس را بازی میکند ،دانشمندی که به یک بیماری خونی نادر
مبتالست و در تالش برای درمان آن خود را به یک خونآشام زنده
تبدیل میکند .آدریا آرجونا و مت اس��میت و جرد هریس از دیگر
بازیگران این فیلم هستند.

فیلمبرداری س��ریال کوتاه «ش��هید باکری» به کارگردانی هادی
حجازی فر طی هفته گذشته در سکوت خبری و در لوکیشنهای
شهر تهران کلید خورد .تاکنون هادی حجازی فر و برخی از بازیگران
جوان این سریال تلویزیونی جلوی دوربین رفته اند ،قرار است پس از
پایان فیلمبرداری در شهر تهران ،عوامل تولیدکننده سریال «شهید
باکری» راهی شهر آبادان شوند ،فیلمبرداری بخش تهران بازسازی
شهر ارومیه است .سریال هفت قسمتی شهید باکری به برهه خاص
زمانی از زندگی تا ش��هادت این ش��هید و همراهان��ش میپردازد،
سریالی که در آن هر قسمت از اثر به یکی از همراهان شهید باکری
میپ��ردازد .به گزارش میزان ،ف��ارس باقری و امیر نوروزی در کنار
هادی حجازی فر به تازگی نگارش نهایی فیلمنامه سریال «شهید
باکری» را به اتمام رسانده اند.

قادر آشنا:

امیدواریم تئاتر دوباره تعطیل نشود

مدیر کل هنرهای نمایشی خبر
داد که ستاد ملی مقابله با کرونا
تصمیمگیری درباره فعالیتهای
نمایشی را به عهده وزارت ارشاد
و بهداش��ت گذاش��ته است .او
درباره انتقال تئاتر از دستهبندی
مش��اغل گروه  3به گ��روه  2نی��ز توضیح داد:
بعد از برگزاری چند جلس��ه در وزارت کش��ور،
خوشبختانه س��تاد ملی مقابله با کرونا تصویب
کرد که تصمیمگیری درباره فعالیتهای تئاتری
به عهده وزارت ارشاد و وزارت بهداشت گذاشته
شود .آشنا ادامه داد :تاکنون دو جلسه در وزارت
کش��ور داش��تهایم و در مجموع رون��د را مثبت
میبینم و امیدوارم این اتفاق رخ بدهد .البته قرار
شد جلسه سومی را برگزار کنیم .ستاد مقابله با
کرونا مصوب کرده اس��ت ک��ه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی با وزارت بهداشت به هر جمعبندی
رس��یدند ،عملیاتی بشود .به این معنا که همان
جمعبندی مستقیما به ستاد مقابله با کرونا ارائه
ش��ود .مدیر کل هنرهای نمایشی افزود :با نگاه

مثبت دوستان و توضیحاتی که
ما درباره مراقبتهای بهداشتی
در تئات��ر ،رعای��ت پروتکلها و
تع��داد افراد حاضر در س��النها
دادهای��م ،امی��دوارم ای��ن اتفاق
رخ بدهد .آش��نا ی��ادآوری کرد:
در حال حاضر که جش��نواره تئات��ر فجر با 50
درصد ظرفیت سالنها ،میزبان تماشاگران تئاتر
است اما از باب احتیاط ،تالش میکنیم تئاتر از
مش��اغل گروه  3به گروه  2منتقل ش��ود تا اگر
خدای نکرده وضعیت تهران از نظر ابتال به کرونا
تغییر کرد و از زرد به نارنجی رسید ،تئاتر دوباره
تعطیل نشود .به گزارش ایسنا ،او در پایان درباره
ساعت فعالیت سالنهای تئاتری نیز توضیح داد:
االن الزام س��اعت  6وجود ندارد ولی سالنهای
تئاتر هم همچون دیگر مشاغل ،باید محدودیت
تردد بعد از س��اعت  9را در نظر داشته باشند و
طوری بای��د برنامهریزی کنند که هم گروهها و
هم کارکنان سالنها و تماشاگران بتوانند پیش
از ساعت  9به منزل برسند.

«بعد از این سه ماه…» به تدوین رسید

مستند «بعد از این سه ماه…» از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
ب�ه کارگردانی محمد عبدیزاده که به روایت تالشهای پرس�نل بیمارس�تانی و مدافعان
سالمت در خط مقدم کنترل کرونا میپردازد ،این روزها در مرحله تدوین است .به گزارش
مهر ،مس�تند داس�تان تلخ و مرگبار یکی از ش�دیدترین همهگیریهای جهان را روایت
میکند؛ ویروسی نوپدید که بهسرعت از کشوری به کشور دیگر منتقل شده و...
نشریات هنری

نگاهی به موضوع کیفیت در ساخت مجسمههای شهری

آفتاب ی�زد – گروه فرهنگی :ش��امگاه ش��نبه  20دی ماه موزه
مشاهیر برج میالد شاهد رونمایی از یک تندیس باشکوه و هنرمندانه
بود ،تندیس سردار رشید و شجاع اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی.
در مراس��م رونمایی از این تندیس فرزندان این ش��هید بزرگوار نیز
حاضر بودند ،عالوه بر آن برخی از مسئوالن به همراه هنرمندانی مانند
س��یروس مقدم ،داریوش ارجمند ،امیریل ارجمند نیز در این مراسم
حضور داشتند و به بیان سخنانی درباره شخصیت بزرگ این حماسه
ساز دلیر سرزمینمان پرداختند .ما که در آن مراسم حضور نداشتیم
ولی عکسها گواه همه چیز بودند .تندیس در عالیترین شکل ممکن
ساخته شده بود ،با دقت نظری بسیار زیاد و حوصلهای مدام و مستمر.
باید هم چنین میبود چرا که در درجه اول سردار سلیمانی یک ایرانی
نامآور و بزرگ بود ،در راه پاسداری از وطن با دشمنان جنگیده و در
دفاع از آرمانهای ایران و انقالب از هیچ چیزی نترس��یده بود ،مردانه
مقاب��ل بدخواهان ایران ایس��تاده و به احدی اجازه ن��داده بود که به
حریم امن حرم و همینطور خاک پاک سرزمین مان نگاه چپ داشته
باش��د ،دوم آنکه این مرد بزرگ در پای��ان زندگی که در واقع آغازی
برای جاودانه ش��دنش بود به شهادت رسید و سوم اینکه تقریبا همه
ایرانیان او را میشناختند و بسیار دوستش داشتند .این موارد باعث
میشد که اوال به فکر بیفتیم که برای ادای احترام و قدردانی از تالش
بیوقفه او در راه دفاع از اس�لام و میهن ،تندیس ایش��ان را ساخته و
آن را در جای��ی نصب کنیم تا هم ایرانیان امروز و هم آیندگان و هم
یآِیند
افرادی که از کشورهای خارجی برای گردشگری به کشور ما م 
آن را ببینند و بدانند که س��رزمین ما مملو از دلیرمردانی اس��ت که
برای حفظ خاک سرزمینشان حتی از جان شیرینشان هم میگذرند.
سرانجام با این اهداف تندیس به بهترین شکل ممکن ساخته شد و
شامگاه شنبه به صورت دائمی در موزه مشاهیر برج میالد قرار گرفت.
اما نکته مهمی که در این میان وجود داشت صحبتهای سازنده این
تندیس زیبا بود.
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شهروز دل افکار:

بازخورد نقشم در «قورباغه» فوقالعاده بود

ش��هروز دل افکار بازیگر سینما،
تئاتر و تلویزیون پیرامون آخرین
فعالیتهایش در عرصه بازیگری
گف��ت :در حال حاضر مش��غول
ب��ازی در کار خاصی نیس��تم و
آخرین کارم به س��ریال نمایش
خانگی «قورباغه» به کارگردانی هومن س��یدی
برم��ی گ��ردد .وی در همین راس��تا ادام��ه داد:
متاسفانه شیوع بیماری کرونا باعث شد تا بسیاری
از آثار متوقف شوند و در پی آن پیشنهادات هم
کم شوند ،شخصا پیشنهاداتی برای بازی دریافت
کردم اما نتوانستم با فیلمنامه هیچکدام از آنها و
یا نقشهایی که به من پیشنهاد شد ارتباط برقرار
کنم .بازیگر نمایش «رومولیت» درباره حضورش
در جشنواره تئاتر فجر تاکید کرد :امسال به همراه
هنرجویانم نمایشی را با نام «اتول سورون» راهی
سی و نهمین جش��نواره تئاتر فجر کرده ایم ،به
امی��د خدا بعد از قبولی در جش��نواره تئاتر فجر
آن را روی صحن��ه خواهیم برد بازیگر س��ریال
«قورباغه» با اش��اره حضور خود در این س��ریال

اضافه کرد :حض��ورم در قورباغه
برایم لذتبخش و ش��یرین بود،
خدا را ش��کر میکنم که نقش
جواد در این س��ریال توانس��ت
بازخوردهای فوق العادهای را به
همراه داشته باشد ،مخاطبان از
ای��ن نقش راضی بودند و همین مهمترین دلیل
خوشحالی من از حضورم در این پروژه است .وی
درباره کم بودن نقش جواد در سریال «قورباغه»
به میزان گفت :واقعی��ت امر اینکه یک نقش تا
چه حد در یک س��ریال باشد بر عهده کارگردان
و نویس��نده است ،هومن س��یدی در قبال نقش
ج��واد تصمیمش را گرفته ب��ود و به نظرم جواد
توانس��ت در همان قس��مت کار خود را در قبال
درام و داس��تان انجام دهد .مهمترین اتفاق این
است که یک نقش توسط مخاطبان پذیرفته شود
و مهم نیس��ت که این نقش چ��ه اندازه و متری
دارد ،نقش جواد توانس��ت در همان یک قسمت
مخاطب را راضی نگه دارد و برای شخص من هم
بازخوردهای خوبی را به همراه داشت.

شماره5929

«نمایششناخت»منتشرشد

مجله «نمایششناخت» یکی از معدود نشریات
در حال انتشار تئاتر کشور محسوب میشود که
به سردبیری نظر احمدی و با مشاوره علمی
فرهاد ناظرزاده کرمانی ،سعید فرهودی ،حسین
اسماعیلی ،مسعود دلخواه و همراهی تعداد
زیادی از اساتید تئاتر کشور هر سه ماه یکبار
منتشر میشود .سرمقاله این شماره نمایش
شناخت با عنوان «چراغهای شهر خاموشاند»
به قلم دکتر مسعود دلخواه به رشته تحریر
درآمده است .ردپای پاندمی کرونا را نیز در
بخش بعدی این مجله که مربوط به پروندهای
با عنوان برساخته «پاندرامی» است میتوان
مشاهده نمود .در بخش دیالوگ این شماره
نیز گفتگویی مفصل با استاد ابراهیم مکی
نمایشنامهنویس مقیم فرانسه انجام شده است.
از دیگر بخشهای پر تعداد این شماره میتوان
به پرونده «کتاب شناخت»« ،مطالعات تئاتری»،
«ترجمان تئاتری»« ،تئاتر آمریکا» و یادنامه
استاد پرویز پورحسینی منتشر شده است

مجسمه سازی

رضاییبرگزیده
«ایدهماشه»شد

آفتاب یزد :برگزیده سمپوزیوم مجسمهسازی
«ایده ماشه» که با هدف ارائه و بررسی ایدههای
هنرمندان مجسمه ساز برای ساخت محوطه و
المان در ساحل ماش��ه در جزیره کیش آغاز به
کار کرده بود ،معرفی ش��د .بر اس��اس این خبر،
اثر ش��هریار رضایی ش��هریار رضای��ی هنرمند
مجسمهس��از کش��ورمان که در کن��ار آثار مونا
آقابابایی و گروه صفر به عن��وان آثار راهیافته به
مرحله نهایی منتخب ش��ده بودن��د ،در نهایت
توانست نظر داوران این سمپوزیوم را برای کسب
رتبه برتر جلب کند .داوران این سمپوزیوم شامل
پوریا جهانشاد ،مجید مالنوروزی ،حمید سوری
و مهرداد ایروانیان ویژگیهایی از جمله «ایدهای
ج��ذاب با ایج��اد گذرگاهی دایرهای و س��اخت
بستری برای تماشا با حداقل دخل و تصرف در
فضا انتخاب متریال مناس��ب و توجه به شرایط
اقلیمی و آب و هوایی منطقه» را برای انتخاب این
اثر عنوان کردهاند .گفتنی است این سمپوزیوم با
دبیری احسان گرایلی و حمایت شرکت عمران،
آب و خدمات جزیره کیش برگزار شد.

کوتاه از هنر

همایونشجریان
در «جیران»

همایون ش��جریان برای اولین بار با ش��بکه
نمای��ش خانگی هم��کاری میکن��د .او قرار
اس��ت طی همکاری با حس��ن فتحی تیتراژ
س��ریال «جیران» را بخواند .به گزارش ایلنا،
سریال «رس��م عاشقی» به کارگردانی سعید
سلطانی نخستین تجربه همایون شجریان در
زمینه تیتراژ خوانی اس��ت .او طی همکاری
ب��ا حمید نعم��تاهلل نی��ز تیت��راژ فیلمهای
«رگ خواب»« ،آرایش غلیط»« ،ش��علهور»،
را خوانده و حال قرار اس��ت ب��ا فیلم «قاتل
وحشی» مجددا با حمید نعمتاهلل همکاری
کند.

«اوج « »۱۱۰منصور» شد

فیل��م س��ینمایی «اوج  »۱۱۰ب��ه کارگردانی
س��یاوش س��رمدی و تهیه کنندگ��ی جلیل
ش��عبانی به «منص��ور» تغییر ن��ام داد .فیلم
«منصور» محصول س��ازمان هنری رس��انهای
اوج ک��ه مراح��ل پایانی فنی خود را س��پری
میکند در س��ی و نهمین دوره جشنواره فیلم
فجر نمایش داده میش��ود .به گ��زارش مهر،
این فیلم س��ینمایی با نگاهی به بخشهایی از
زندگی شهید ستاری و طراحی و تولید اولین
جنگنده کامال ایرانی س��اخته شده که در آن
بخشهای ناگفته از هش��ت سال دفاع مقدس
روایت ش��ده اس��ت .محس��ن قصابیان نقش
ش��هید ستاری را در فیلم سینمایی «منصور»
ایفا میکند.

شاهنامه خوانی

ادامه رفتن كاوس
به مازندران

بگوي��ش ك��ه آم��د بمازن��دران
ن
بغ��ارت از اي��ران س��پاهى گرا 
جهانجوى كاوسش��ان پيش رو
يكى لش��كرى جنگ س��ازان نو
كنون گر نباش��ى ت��و فرياد رس
س
نبين��ى بمازن��دران زن��ده ك 
چو بش��نيد پيغام س��نجه نهفت
ت
ب��ر دي��و پيغ��ام ش��ه بازگف�� 
چنين پاس��خش داد ديو س��پيد
ك��ه از روزگاران مش��و ناامي��د
بياي��م كنون ب��ا س��پاهى گران
ن
بب��رم پ��ى او ز مازن��درا 
ّ
ش��ب آمد يكى ابر ش��د با سپاه
جهان كرد چون روى زنگى سيا ه
چو درياى قارس��ت گفتى جهان
ن
هم��ه روش��ناييش گش��ته نها 
يكى خيمه زد بر سر از دود و قير
سيه شد جهان چشمها خيره خير
چو بگذشت شب روز نزديك شد
جهانجوى را چش��م تاريك ش��د
ز لش��كر دو بهره شده تيره چشم
س��ر نام��داران از و پ��ر ز خش�� م
از ايش��ان ف��راوان تبه ك��رد نيز
نب��ود از ب��د بخت مانن��ده چيز
چو تاريك شد چشم كاوس شاه
ب��د آم��د ز ك��ردار او ب��ر س��پا ه
هم��ه گنج تاراج و لش��كر اس��ير
جوان دولت و بخت برگش��ت پير
همه داس��تان ي��اد باي��د گرفت
ت
كه خيره نمايد شگفت از شگف 
سپهبد چنين گفت چون ديد رنج
ج
كه دس��تور بي��دار بهت��ر ز گن 
بسختى چو يك هفته اندر كشيد
بدي��ده ز ايراني��ان ك��س ندي��د
بغري��د دي��و س��پيد
بهش��تم ّ
كه اى ش��اه بىب��ر بك��ردار بيد
هم��ى برت��رى را بياراس��تى
چ��راگاه مازن��دران خواس��تى
همىنيروىخويشچونپيلمست
ت
بديدى و كس را ندادى تو دس 
چو ب��ا تاج و با تخت نش��كيفتى
خ��رد را بدي��ن گون��ه بفريفتى
كنون آن��چ اندر خور كار تس��ت
ت
دلت يافت آن آرزوها كه جس�� 
ن��ره دي��وان خنجرگ��ذار
ازان ّ
گزين كرد جنگ��ى ده و دو هزار
ب��ر ايراني��ان ب��ر نگه��دار ك��رد
س��ر سركش��ان پر ز تيم��ار كرد
س��ران را هم��ه بندها س��اختند
چو از بن��د و بس��تن بپرداختند
خورش دادشان اندكى جان سپوز
ب��دان ت��ا گذارن��د روزى ب��روز
ازان پ��س همه گنج ش��اه جهان
ن
چ��ه از ت��اج ياقوت و گ��رز گرا 
س��پرد آنچ ديد از ك��ران تا كران
ن
ب��ه ارژن��گ س��االر مازن��درا 
ب��ر ش��اه رو گف��ت و او را بگوى
ك��ه ز آهرمن اكنون بهانه مجوى
هم��ه پهلوان��ان اي��ران و ش��اه
نه خورش��يد بينند روشن نه ما ه
بكش��تن نك��ردم بروب��ر نهي��ب
ب
ب��دان ت��ا بداند ف��راز و نش��ي 
بزارى و س��ختى بر آيدش هوش
ش
كس��ى نيز ننهد برين كار گو 
چ��و ارژنگ بش��نيد گفت��ار اوى
س��وى ش��اه مازندران كرد روى
همى رفت بالش��كر و خواس��ته
اس��يران و اس��پان آراس��ت ه
سپرد او بش��اه و سبك بازگشت
بدان برز كوه آمد از پهن دش��ت
رویدادهای هنری

علیزاده
«خورشید آن ماه» میسازد

با آهنگس��ازی حس��ین علیزاده« ،خورش��ید
آن ماه» نخس��تین ساخته س��ینمایی ستاره
اس��کندری ب��رای نمایش در س��ی و نهمین
جش��نواره فیلم فجر آماده میشود .همچنین
تدوین این فیلم س��ینمایی را بهرام دهقانی و
صداگذاری آن را مهران ملکوتی برعهده داشته
اس��ت .به گزارش مهر ،در خالصه داستان این
فیلم سینمایی آمده است -« :تقدیر بعضی آدما
اینه که مسافر باشن …»

اکبر عبدی در «روزهای آبی»

اکبر عبدی بازیگر مطرح سینمای ایران به سریال
«روزهای آبی» که این روزها در ش��مال کش��ور
در حال تصویربرداری است ،پیوست .به گزارش
مه��ر« ،روزهای آب��ی» نام جدید س��ریال «دل
خوش» است که به کارگردانی محمدرضا حاجی
غالم��ی و تهیه کنندگی پرویز امیری س��اخته
میشود.

پایان ساخت «متروک»

فیلمبرداری فیلم کوتاه «متروک» به کارگردانی
حامد وحید به پایان رسید .به گزارش ایلنا ،این
فیلم در حوزه اجتماعی س��اخته شده و روایت
داستان دو قاچاقی خرده پاست که به جادهای
متروک زدهاند و در این بین یکی از آن دو مدام
با راننده از ش��گردهای راهزنان برای دزدی از
ماشینهای عبوری حرف میزند و...

