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ماکت پورعرب در بخش نامآوران موزه سینما نصب است

شامگاه جمعه ابوالفضل پورعرب بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون
و سوپراستار دهه  70سینمای ایران ،با حضور در برنامه سینمایی
«هفت» درباره سوپراستار و جایگاه آن گفت :به نظرم سوپراستار و
هالیوود شوخی است .واژ ه سلبریتی مضحک است و برای کسانی
استفاده میشود که درست نیست .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
وی درباره ظهور بازیگران و اس��تارهای جدید در س��ینما اظهار
کرد :وقتی کس��ی در  ۲۵سالگی استار میشود باید معلم داشته
باشد تا به بیراهه نرود .من وقتی با شهاب حسینی کار میکردم

ل��ذت میب��ردم از بازیگری .نوید محم��دزاده وقتی
بازی میکند ،در واقع فکر میکند و بازی میکند و
میتوان به او گفت بارک اهلل .اما کاش از این سرمایهها
مراقبت کنیم .من این دو را سرمایه سینمای کشور
میدان��م ،ولی کاش بقیه هم قدر این افراد را بدانند.
برخی از بازیگران و اس��تارها برای فروش فقط استفاده میشوند.
من از دهه  ۷۰وارد س��ینما شدم ،ولی یک عکس از من در موزه
سینما نیس��ت! در همین راستا ،روز گذشته روابط عمومی موزه

فرهنگی
س��ینما با انتش��ار تصاویری از حضور این بازیگر در
 ۱۴دی ماه نوشت« :تاریخ شفاهی«ابوالفضل پورعرب»
که ش��امل دوران کودکی ،نوجوانی ،نحوه آش��نایی
و ورود ب��ه س��ینما و خاطرات نق��ش آفرینیها در
س��ریالها و فیلمهای س��ینمایی است ،در گفتگو با
هوشنگ گلمکانی ضبط شد .همچنین ماکت ابوالفضل پورعرب
در بخش نام آوران موزه سینمای ایران در معرض دید برای عموم
عالقمندان قرار گرفته است».

تحلیلی بر یک اتفاق عجیب تئاتری که سالهاست در حال رخ دادن است

پال تو در زیرزمین!

آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان :چندی پیش ندا قربانیان رئیس
انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان البرز نکته جالبی را بیان کرده و
گفته بود« :پالتوهای تمرین هنرمندان تئاتر این استان در زیرزمین
اس��ت و س��قفهای کوتاهی دارد و س��النهای اج��را دارای تهویه
مناس��ب نیستند و ش��هرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
نی��ز در راس��تای رفع عیوب پالتوها و س��النهای اج��را هیچگونه
همکاری ای نداشته و فقط به این بسنده کردهاند که به دلیل کرونا
مجوز بازگش��ایی پالتوها و س��النهای نمایش این استان را صادر
نکنند ».او همچنین در ادامه سخنانش گفته بود« :تاکنون مکاتبات
بسیاری داش��تیم تا حداقل سالنهای موجود در استان ضدعفونی
شده و سیستم تهویه مناسبی برای آنها در نظر گرفته شود تا شرایط
اجرای نمایشها فراهم ش��ود ،اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در
این زمینه نشده اس��ت و اعتنایی به درخواستمان نشده و بیشتر
س��عی و پیشنهادش��ان این بوده تا به ما بگویند یک سال تئاتر کار
نکنید ،هیچ اتفاقی نخواهد افتاد».
نه اش��تباه نکنی��د ،گزارش امروز اصال و ابدا ربط��ی به کرونا ندارد،
همینطور به مس��ئله تعطیلی س��النهای تئاتر در دوران کرونا (که
اخیرا باز شده اند) نیز مربوط نمیشود .ما در این گزارش میخواهیم
تنها به بررسی دو موضوع بپردازیم :اول وضعیت هنر تئاتر در برخی
مناطق کشور مانند همین استان البرز و دوم واکنشی که مسئوالن
و متولیان امر چه آنان که به صورت کامال مس��تقیم با این هنر در
ارتباط هس��تند و چه آنها که رابطه ش��ان با هن��ر تئاتر به صورت
غیر مستقیم اس��ت .اما اولین نکتهای که باید در این گزارش برای
ش��ما خوانندگان معرفی کنیم مفهوم کلمه «پالتو» است .پالتو در
واقع اصالحی هنری اس��ت که در سینما به کار گرفته میشود .در
واقع پالتو جایی است که در آن به تصویربرداری یک فیلم پرداخته
میشود .این اصالح در سینما جایی برای فیلمبرداری با تجهیزات
مختلف سینمایی و نورپردازیهای مختلف است که زیرمجموعه یک
استودیو طبقهبندی میشود .پالتو در تئاتر و هنر نمایش هم تقریبا
همین معنا را دارد و به عنوان مکانی برای تمرین گروههای نمایشی
معرفی میشود .مسلما هنرمندان برای خلق یک اثر نمایشی ،نیاز
به تمرین در یک محیط امن و مناس��ب دارند که شاید بتوان آن را
یکی از ارکان اصلی خلق یک اثر هنری در حوزه نمایش به حساب
میآورد .به این معنی که اگر این مکان شرایط خوبی نداشته باشد
طبیعتا در کیفیت نمایش��ی که بعدها قرار است روی صحنه برود،
تاثیرات منفی زیادی خواهد گذاشت .حال که تا حدودی با مفهوم
واژه «پالتو» آشنا شدیم بهتر است برویم سر اصل مطلب.
 -1به روتیتر این گزارش توجه کنید« .اتفاق عجیبی که سالهاست
در حال رخ دادن اس��ت» ب��دون هیچ قضاوتی ب��ا درجه باالیی از
اطمینان میتوان گفت «پالتو در زیرزمین» سالهاست که در حوزه
تئاتر و هنرهای نمایش��ی در حال رخ دادن است و به قولی همین
امروز سر از خاک بیرون نیاورده است .دقت کنید داریم درباره یکی
از شریفترین و بهترین هنرهای سرزمینمان که هم در کشور ما و
هم در سایر نقاط دنیا مورد احترام همگان است صحبت میکنیم.
هنری که بزرگان زیادی را تاکنون به خود دیده اس��ت ،هنری که
به نوعی مادر هنرهای نمایشی محسوب میشود و هنری که درباره
پیشکس��وتانش از عبارت «خاک صحنه خورده» استفاده میکنند.
هرچند که این هنر در کش��ورهای مختل��ف تقریبا از یک تعریف
جامع و یکسان برخوردار است اما شواهد و قرائن نشان میدهد که
وضعیتش در کشورهای مختلف تحت هیچ شرایطی یکسان نیست.
این موضوع را همین عبارت کوتاه اما پرمفهوم «پالتو در زیرزمین»
اثبات میکن��د .وقتی درباره زیرزمین حرف میزن��م به یاد دوران
کودکیام میافتم که در مدرس��ه بچههایی که درس نمیخواندند
برای اینکه تنبیهشان کنند واژهای من درآوردی به نام «سیاه چال»
را مورد استفاده قرار میدادند و به آنها میگفتند اگر درس نخوانید
شما را س��یاه چال خواهیم انداخت .آن زمان همواره سوالمان این
بود که «س��یاه چال» کجاس��ت؟ دیری نپایید که با نگاه کردن به
انگشت خانم ناظم که س��مت خاصی را نشان میداد دریافتیم که
منظور از «س��یاه چال» همان زیرزمینی اس��ت ک��ه پله هایش در
گوش��ه حیاط مدرسه قرار داشت و آدمها را به سمت پایین هدایت
میکرد .این مکانی س��ت که حاال که نه ،بلکه همانطور که گفتیم
از ش��واهد و قرائن برمی آید که مدتهاس��ت به عنوان محل تمرین

مسائلی که در این گزارش بیان شد نشان میدهد
که دغدغهها برای حل مشکالت فرهنگی و هنری تا
چه اندازه وجود دارد و تا چه اندازه جدی است و تا
چه اندازه قابل پیگیری .ش��اید به همین دلیل است
که مشکالت عرصه فرهنگ و هنر همیشه و همواره
وجود دارد و هیچوقت حل نمیشود .در این وضعیت
بیچاره عرصه هنرهای نمایشی که همیشه مظلوم و
مهجور بوده اند
آرتیس��تهای تئاتر مورد اس��تفاده قرار میگیرد .زیرزمینی که به
گفته رئیس انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان البرز هم سقفهای
کوتاهی دارد و هم تهویه مناسب ندارد .اجازه دهید با اینکه گفتیم
این گزارش ربطی به کرونا ندارد اما اش��اره کوتاهی به این بیماری
بکنی��م و کمی خودمان را به وس��یله آن قلقلک بدهیم تا ش��اید
بعضی هایمان از خوابی که خودمان را به آن زدهایم بیدار شویم .خیلی
از اف��راد «کرونا» را یک بال میدانند چرا که بس��یاری از عزیزانش��ان
را از آنه��ا گرفته اس��ت .این افراد از کرون��ا بیزارند به این دلیل که
زندگی شان را با مشکالت متعدد مواجه کرده ،باعث شده که از کار
بیکار شوند ،باعث شده که مدام ماسک بر چهره بزنند ،نتوانند به دیدار
اقوام و نزدیکانشان بروند ،نتوانند حتی از منزل بیرون بروند و مجبور
باشند  24ساعت در خانه بمانند و ...اما در میان همه این افراد ،افراد
انگشت شماری هم هستند که با اعتقاد به این مسائلی که بیان شد،
به کرونا به دیده دیگری هم مینگرند ،اینکه این بیماری باعث شد
ما متوجه خیلی از مسائل بشویم که در گذشته از آنها غافل بودیم
و درباره شان چیزی نمیدانس��تیم .مثال همین موضوع «پالتو در
زیرزمین» اگر کرونا نمیآمد و مس��ئوالن محترم را وادار نمیکرد
که ش��رایط تغطیلی سالنهای س��ینما و تئاتر را فراهم کنند (خدا
رو شکر که چند روزی ست به خاطر بهتر شدن شرایط سالنها باز
شده و هنرمندان به سر کار برگشته اند) اصال و ابدا معلوم نمیشد
که تعدادی جوان ،یا حتی میانس��ال برای بردن یک کار نمایش��ی
روی صحنه مجبورند در زیرزمینهای با سقف کوتاه و بدون تهویه
به تمرین بپردازند .اینکه کرونا آمد و این مسئله را روشن کرد نشان
میدهد که «پالتو در زیرزمین» زمان درازی اس��ت که در اس��تان
البرز و چه بسا که استانهای دیگر رخ میدهد .حال در نظر بگیرید
این افراد سالهاست که به واسطه تمرینهایی که در این سالنهای
غیراس��تاندارد داشتهاند نمایشهای متعددی را در طول این سالها
روی صحن��ه بردهاند و ب��از در نظر بگیرید اگر ای��ن هنرمندان در
سالنهای استاندارد تمرین میکردند چه نمایشهایی را میتوانستند
روی صحن��ه ببرند ،حال هر دوی این نمایشها را با هم مقایس��ه
کنید و نقاط ضعف و قوتشان را دریابید .اما نکته مهم آنجاست که
ن��دا قربانیان میگوید این هنرمن��دان به همین پالتوها هم قناعت
کردهاند و در آنها تمرین میکنند ،با این حال فاجعه آنجاس��ت که
کرونا آمد و بساط تمرین آنها را تا همین چند وقت پیش بهم زد (ما
که نمیدانیم شاید هنوز هم ماجرا به همان صورت باشد) .
 -2در آغاز این قس��مت به بخش دیگری از سخنان رئیس انجمن
هنرهای نمایش��ی اس��تان البرز آنجا که میگوید« :مسئوالن به ما
گفتن��د یک س��ال تئاتر کار نکنی��د ،هیچ اتفاقی نخواه��د افتاد»
میپردازیم .اینکه تا پیش از آمدن کرونا شرایط تمرین در پالتوهای
زیرزمین��ی مدتها همانطور به همان ش��کل باقی مان��ده و تدبیر و
تمهی��دی برای بهتر ش��دن فضای تمرین ب��ر و بچههای هنرهای

نمایش��ی اندیشیده نش��ده به کنار( ،هرچند که این موضوع خیلی
مهم اس��ت و با خود چراهای زیادی را به همراه دارد ،چرا باید این
هنرمندان در این سالنها تمرین میکردند؟ چرا باید این وضعیتشان
ادامه داشته باش��د؟ چرا اقدامی صورت نگرفته؟ چرا جای دیگری
برایشان در نظر گرفته نشده و ) ...اینکه در شرایط کرونا آنها به کار
این س��النها رضایت دادهاند اما مسئوالن به خاطر سالمت جسمی
آنها این سالنها را تعطیل کردهاند هم به کنار( ،هرچند که این نکته
هم بسیار مهم است که خیلی از همین افراد به واسطه این تمرینها
و روی صحنه رفتنها ارتزاق میکنند و نان خانواده تامین میکنند،
بنابراین این انتظار خیلی هم عجیب نیست که اگر به دلیل شرایط،
عدهای را مجبور کنی که سر کار نروند باید برای درآمد آنها و تامین
مایحتاج زندگی ش��ان تدبیری بیندیش��ی ).اما جالبترین قسمت
ماجرا آنجاست که وقتی از سوی یک مقام مسئول در حوزه هنرهای
نمایشی (ندا قربانیان رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان البرز)
درخواست رسیدگی به وضعیت هنرمندان حوزه تئاتر که مجبورند
و البته مجبورا ً راضیاند که در زیرزمین نامطلوب تمرین تئاتر کنند؛
میش��ود ،مسئوالن به جای آنکه به مسئله رسیدگی کنند و آن را
حل نمایند ،به صورت مس��ئله رسیدگی میکنند و کال آن را پاک
کرده و میگویند« :یک س��ال تئاتر کار نکنید ،هیچ اتفاقی نخواهد
افت��اد» به این جمله ی��ا به عبارت بهتر به این راهکار از چند جنبه
مختلف میشود ،نگریست .مثال:
 تا یک س��ال دیگر و چه بسا بیشتر انتظار اینکه کاری انجام شودو قدمی در جهت بهبود ش��رایط این هنرمندان برداشته شود ،از ما
نداشته باشید (روی ما حساب نکنید چون کاری انجام نمیدهیم)
 شرایط که بد نیست ،در خوشبختی دارید زندگی میکنید ،حالیک س��ال هم تئاتر کار نکنید ،مگر چه میشود؟ عوضش این همه
امکانات دارید از آنها استفاده کنید ،چقدر ناشکرید.
 نگران نباشید ،خدا روزی رسان است ،خیلیها بیش از اینها بیکاربودهاند و اتفاقی هم برایش��ان نیفتاده ،برای ش��ما هم هیچ اتفاقی
نخواهد افتاد .فقط دعا کنید شرایط بهتر شود.
 واقع��ا فکر میکنید با رفت��ن به آن زیرزمینه��ا و نمایش بازیکردن مش��غول انجام کار مفیدی هستید؟ اینکه نشد کار ،اینهمه
که تئاتر بازی کردید چه ش��ده؟ حال یک س��ال هم بازی نکنید،
اتفاقی نمیافتد.
 چه میش��ود کرد؟ االن همه درگیر کرونا شده اند ،شما هم جزوهمه ،تحمل کنید تا اوضاع بهتر شود.
دق��ت کنی��د ،تاکید میکنی��م دقت کنی��د این جملهه��ا عمدتا
برداش��تهایی س��ت که از جملهای که در پاس��خ درخواس��تهای
مکرر رئیس انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان البرز مبنی بر اتخاذ
تصمیم برای بهبود شرایط بچههای تئاتر بیان شده ،صورت گرفته
اس��ت .این درحالیست که این درخواستها از فرد یا افرادی خواسته
شده که مس��ئول فرهنگی و متولی امور هنری هستند یا به نوعی
ارتباط مس��تقیمی ب��ا این مقوله دارند و یک��ی از کارهایی که باید
انجام دهند رسیدگی به وضعیت هنرمندان و مشکالت حوزه کاری
آنهاس��ت ،ولی در واقع میبینیم با این س��خن این مسئوالن عمال
خود را کنار کش��یده و عنوان کردهاند که فعال کار نکنید تا ببینیم
چه میش��ود؟ حال توجه کنید که بیش از چند ماه تعطیلی مداوم
پالتوی زیرزمینی برای هنرمندان تئاتر چه ارمغانی به همراه داشته
است؟ سادهترین س��واالتی که میتوان بیان کرد این است که این
هنرمندان در طول این مدت چه کرده اند؟ چگونه روزگار اقتصادی
ش��ان را س��پری میکنند؟ فرض که تئاتر کار نکنن��د ،نان از کجا
بیاورند؟ حال که پس از چند ماه فرصت بازگش��ایی سالنها ایجاد
شده اوضاع آنها چگونه خواهد بود؟ آیا باز هم باید تمرین هایشان را
در زیرزمین انجام دهند و رویه گذشته همچنان ادامه داشته باشد
تا زمانی که مشکل بعدی ایجاد شود و باز هم یک سال دیگر بیکار
بمانند یا...؟
این مسائل نشان میدهد که دغدغهها برای حل مشکالت فرهنگی
و هن��ری تا چه ان��دازه وجود دارد و تا چه اندازه جدی اس��ت و تا
چه اندازه قابل پیگیری .ش��اید به همین دلیل اس��ت که مشکالت
عرصه فرهنگ و هنر همیشه و همواره وجود دارد و هیچوقت حل
نمیشود .در این وضعیت بیچاره عرصه هنرهای نمایشی که همیشه
مظلوم و مهجور بوده اند.

«کیلین مورفی» «باند» میشود

جایز ه برای «گری اولدمن»

جایزه برای «خورده شده»

طرفداران سریال گانگستری «پیکی بالیندرها» بعد از آنکه مشخص
ش��د این سریال با فصل ششم به پایان میرسد ،ناراحت شدند ،اما
به نظر میرسد این اتفاق باعث شده کیلین مورفی که نقش اصلی
را در این س��ریال بازی میکند ،وقت خالی بیش��تری داشته باشد
و احتم��ال انتخاب او برای ایفای نقش جیمزبان��د افزایش یابد .از
آنجا که طرفداران فیلمهای
س��ینمایی کیلی��ن مورفی
را ب��ا نقشه��ای تبه��کاری
میشناس��ند ،تصور او برای
نق��ش جیم��ز باند س��خت
اس��ت .به گ��زارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان به نقل از مووی وب ،او قبل از بازی در س��ریال
«پیکی بالیندرها» در فیلم ش��والیه تاریکی نقش دشمن بتمن با
نام «مترس��ک» را بازی کرده بود .او بیش��تر نقش کسانی را بازی
میکند که از ذهن خود استفاده میکنند تا قدرت فیزیکی .گفته
میشود فیلم سینمایی «زمانی برای مردن نیست» به عنوان بیست
و پنجمین فیلم سینمایی جیمز باند ،قرار است پنجمین و آخرین
حضور دنیل کریگ در نقش جیمز باند باشد.

جوایز بینالمللی فیلم «پالم اسپرینگز» اعالم کرد امسال با اهدای
جای��زه «رئیس» ،از گری اولدمن برای بازی فوقالعادهاش در فیلم
«منک» تجلیل میکند .هارولد ماتزنر ،رئیس این جشنواره گفت:
«گری اولدمن بار دیگر یک نمایش مسحورکننده اجرا کرده و این بار
در نقش هرمان منکوویچ در فیلم «منک» دیوید فینچر ظاهر شده
است .اولدمن در این فیلم در
حالی که به طور مش��ترک
فیلمنامه «همشهری کین»
را مینویس��د ،فیلم و س��فر
فیلمنامهنوی��س را دنب��ال
میکن��د ».وی همچنین از
اولدم��ن به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران این نس��ل یاد و ابراز
خوش��حالی کرد که با اهدای جایزه «رئیس» ،امسال از وی تقدیر
میکنند .به گزارش مهر ،اولدمن  ۶۲ساله که در فیلم «تاریکترین
ساعت» در نقش وینستون چرچیل بازی کرده بود ،جایزه اسکار را
برای این نقشآفرینی دریافت کرد .وی پیشتر با دریافت جایزه یک
عمر دس��تاورد پالم در  ۲۰۱۸و جایزه ستاره بینالمللی در ۲۰۱۲
تجلیل شده بود.

آفتاب یزد :انیمیش��ن کوتاه «خورده ش��ده» س��اخت ه «محسن
جایزه Special Mention of the Jury

رضاپور» موفق به کس��ب
از مراس��م جوایز جش��نوارهی فیلم «دی ِچیمینوتی» ایتالیا ش��د.
«خورده ش��ده» تنها انیمیش��نی بود که در رقابت با فیلمهای این
جشنواره موفق به کسب جایزه شد .این جشنواره که در ابتدا قرار
بود اسفندماه  1398برگزار
شود ،با گس��ترش ویروس
کرونا در ایتالیا به تاخیر افتاد
و سرانجام ماهها بعد بصورت
مجازی برگزار شد« .خورده
ش��ده» از تولی��دات مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی است و در جیبیاستودیو ساخته
شده است .انیمیشن «خورده ش��ده» تاکنون در بخش مسابقهی
دهها جشنوارهی جهانی نظیر سیکاف ،انیبار ،استاپموشن مونترال
و ...به رقابت پرداخته است .داستان این انیمیشن کوتاه در دنیایی
حال خوردن یکدیگر هس��تند؛ اما در این
ُرخ میدهد که همه در ِ
بی��ن ،یکی از موجودات راهی ب��رای بقا پیدا کرده و پس از خورده
شدن ،درون شکم گرگی...

«آرتبازل» سوئیس دوباره به تعویق افتاد
امیدهای تجارت بینالمللی هنر برای بازگش��ت به فعالیت عادی و
حضوری روز پنجشنبه  21ژانویه (دوم بهمنماه) دوباره نقش بر آب
شد؛ زمانی که آرت بازل اعالم کرد نمایشگاه بزرگ خود در سوئیس
را ک��ه برای ماه ژوئن (تیر) برنامهریزی کرده بود برای س��ه ماه به
تعویق انداخته اس��ت« .آرت بازل» در بیانیهای اعالم کرد به دلیل
«تأثیر مداوم همهگیری و محدودیتهای س��فر در سراسر جهان»
بزرگترین نمایشگاه خود در س��وئیس را به تعویق انداخته و آن را
برای  23تا  26س��پتامبر  1( 2021ت��ا  4مهر  )1400برنامهریزی
خواهد کرد .مارک اشپیگلر ،مدیر جهانی آرت بازل در اینباره گفت:

در حالی که مرحله اول برنامههای واکسیناس��یون کووید 19 -در
ماه گذش��ته در بسیاری از نقاط جهان آغاز ش��ده ،اما برنامهریزی
برای س��ال  2021همچنان پیچیده اس��ت .ما با انتقال نمایشگاه
بازل به ماه س��پتامبر ،امیدواریم که گالریها امکان بیشتری برای
آمادهس��ازی موفقیتآمیز خود در س��ال جاری داشته باشند .وی
درب��اره پیشبینی خود از تعویق این رویداد گفت :به دنبال  10ماه
برنامه واکسیناسیون در بسیاری از کشورها ،ما پیشبینی مشارکت
گس��ترده بینالمللی را برای ماه سپتامبر در «آرت بازل» سوئیس
داریم« .آرت بازل» سوئیس که هرساله با حضور حدود  290گالری

و  90هزار بازدیدکننده از سراسر جهان برگزار میشود ،قطب اصلی
تجارت بینالمللی هنر در جهان است .نسخه ژوئن سال گذشته این
رویداد نیز به سپتامبر موکول شده بود ،اما بعدا ً به دلیل همهگیری
کرونا در جهان لغو شد و در قالب مجازی و مشاهده آنالین برگزار
ش��د .به گزارش هنرآنالین ،اما با وجود اعالم روز پنجش��نبه «آرت
بازل» ،اما هنوز درباره سایر نسخههای این رویداد در نقاط مختلف
جهان تصمیمی گرفته نشده است .آرت بازل هنگکنگ همچنان
به عنوان یک نمایشگاه حضوری در ماه می(اردیبهشت) برنامهریزی
شده ،همچنین زمان برگزاری نمایشگاه شاهکارهای لندن که آرت
بازل آن را در سوئیس برگزار میکند هم به عنوان یک رویداد زنده
برای ماه ژوئن (تیر) تغییر نکرده است.
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کاوه یغمایی و سینا سرلک مجوز گرفتند

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در هفته سوم دی ماه مجوز
 ۱۴۱تک آهنگ و دو آلبوم را صادر کرده است .در این هفته آلبومهای «ماه بلند آسمون» و
«به یاد آر» مجوز انتشار گرفتند .به گزارش ایسنا« ،تظاهر کن» با آهنگسازی و خوانندگی
کاوه یغمایی و «بگذار و بگذر» با صدای س�ینا س�رلک و آهنگی از سعید رضایی از جمله
تک آهنگهایی است که در هفته سوم دی مجوز گرفته است.
کوتاه از هنر

ریحانه پارسا در جشنواره
فیلم کوتاه نیست

در پی انتش��ار خبری مبن��ی بر حضور فیلمی
به تهیه کنندگی بازیگر خارج نش��ین سینما
و تلویزی��ون ایران در جش��نواره فیل��م کوتاه
تهران ،س��ید ص��ادق موس��وی رئیس انجمن
س��ینمای جوانان ایران و دبیر جشنواره فیلم
کوت��اه تهران در پاس��خ به این س��وال که آیا
فیلمی با تهیه کنندگی ریحانه پارس��ا در سی
و هفتمین جش��نواره فیلم کوتاه تهران حضور
دارد ،گف��ت :خیر؛ فیلم «ب��ی چاره» چند ماه
پیش به کارگردانی مشترک امیر احمد قزوینی
و محمد کریم پور و به تهیه کنندگی مشترک
ریحانه پارس��ا و هادی دهقان تولید میش��ود
اما ظاهرا آقای دهقان س��هم خانم پارس��ا را با
مبلغ  10میلیون تومان خریداری کردهاند و در
ح��ال حاضر تنها تهیهکننده و مالک این فیلم
هستند .وی به موج گفت :آقای دهقان برگهای
هم به ما مبنی بر این مالکیت و پذیرفتن کلیه
مسئولیتهای مربوطه در صورت هر نوع ادعا در
این زمینه داده است.

«دکتر نون» میآید

هادی مرزبان کارگردان تئاتر درباره برنامهریزی
خود برای اجرای نمایش «دکتر نون» که قرار
بود اسفند س��ال گذشته در تاالر وحدت روی
صحن��ه ب��رود ولی ب��ه دلیل ش��یوع ویروس
کرون��ا ای��ن اتف��اق رخ ن��داد ،ب ه مه��ر گفت:
 ۱۲س��ال اس��ت ک��ه روی اج��رای نمای��ش
«دکتر نون» متمرکز هس��تم ول��ی هر بار به
دلیلی اجرای این نمای��ش به تعویق میافتد.
آخری��ن بار ش��یوع کرون��ا باعث ب��ه صحنه
نرفت��ن «دکتر نون» ش��د .وی اع�لام کرد :با
مدیریت مجموعه تئاتر ش��هر صحبت کردهام
و اگر کرون��ا اجازه دهد اردیبهش��ت و خرداد
س��ال « ۱۴۰۰دکت��ر ن��ون» را روی صحن��ه
خواهم برد.

تمدیدنمایشگاهدرمبخش

پون��ه ندایی ،مدی��ر گالری هو اع�لام کرد که
نمایشگاه کامبیز درم بخش به دلیل استقبال
مخاطب��ان و عالقهمندان ب��ه مدت یک هفته
تمدید ش��ده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،ندایی
با تاکی��د بر رعایت اصول بهداش��تی و فاصله
فیزیک��ی گفت :این نمایش��گاه ت��ا روز جمعه
(۱۰بهمن ماه) از ساعت  ۱۷تا  ۱۹برقرار است.

حسینکیواندرگذشت

حسین کیوان ،آهنگساز ،شاعر و نوازنده تنبک و
سنتور ،غروب جمعه سوم بهمن به دلیل بیماری
سرطان درگذشت .به گزارش ایسنا ،ساز تخصصی
استاد کیوان تنبک بود اما در نواختن سنتور هم
تبحر داشت و آهنگسازی نیز انجام میداد.

«هولودومور» در نوفل لوشاتو

عمارت نوفل لوش��اتو که ب��ه تازگی به محل
جدید خود نقل مکان کرده است از اواخر بهمن
ماه با نمایش «هولودومور» به نویسندگی علی
صفری میزبان مخاطبان خواهد بود .به گزارش
مه��ر« ،هولودومور» در زب��ان محلی اکراینی
ب��ه معنای مرگ بر اثر گرس��نگی اس��ت ،این
نمایش��نامه به نویسندگی علی صفری روایتی
از قحطی کش��ور اکراین بعد از جنگ جهانی
است؛ اتفاقی که باعث مرگ میلیونها نفر شد.

«ماه بیبی» کلید خورد

فیلمب��رداری فیلم س��ینمایی «م��اه بیبی»
ب��ه تهیهکنندگ��ی محمدرض��ا اصالن��ی
و کارگردان��ی امی��ن اصالن��ی ،در «خان��ه
بروجردیه��ا» کاش��ان آغاز ش��د .به گزارش
ایلن��ا ،ای��ن فیلم تاریخ��ی با حمای��ت مرکز
گسترش س��ینمای مس��تند و تجربی تولید
میشود.

«بوتیمار» در تهران

تصویرب��رداری قس��متهای پایان��ی س��ریال
«بوتیمار» در مازن��دران و کنار دریاچه آویدر،
جنگلهای س��ی س��نگان و دریای خزر انجام
خواهد گرف��ت .به گزارش ایلن��ا ،نیمه بهمن
ماه گروه عوامل و بازیگران برای ش��روع ادامه
تصویربرداری ش��ش قس��مت آغازین سریال
بوتیم��ار به ته��ران میآیند تا ای��ن مجموعه
برای نوروز  ۱۴۰۰ش��بکه س��ه س��یما آماده
پخش شود.

شاهنامه خوانی

ادامه پيغام كاوس
به زال و رستم

پ��ر از ديو و شيرس��ت و پر تيرگى
بمان��د ب��دو چش��مت از خيرگ��ى
تو كوت��اه بگزي��ن ش��گفتى ببين
ن
كه ي��ار ت��و باش��د جه��ان آفري 
اگ��ر چ��ه بر نجس��ت ه��م بگذرد
ف��رخ زمين بس��پرد
پ��ى رخ��ش ّ
ش��ب تيره ت��ا بر كش��د روز چاك
نياي��ش كنم پي��ش ي��زدان پاك
مگ��ر ب��از بين��م ب��ر و ي��ال ت��و
همان پهل��وى چن��گ و گوپال تو
و گ��ر هوش ت��و نيز بر دس��ت ديو
برآي��د بفرم��ان گيه��ان خدي��و
تواند كس��ى اين س��خن بازداشت
ت
چن��ان كو گ��ذارد ببايد گذاش�� 
نخواه��د هم��ى ماند ايدر كس��ى
بخوانن��د اگ��ر چ��ه بمان��د بس��ى
كس��ى ك��و جه��ان را بن��ام بلند
گ��ذارد برفت��ن نباش��د نژن��د
بف��رخ پدر
چني��ن گف��ت رس��تم ّ
ك��ه من بس��ته دارم بفرم��ان كمر
و ليك��ن ب��دوزخ چمي��دن بپ��اى
ب��زرگان پيش��ين نديدن��د راى
همان از ت��ن خويش نابوده س��ير
درنده ش��ير
نياي��د كس��ى پي��ش ّ
كن��ون من كمر بس��ته و رفته گير
نخواه��م ج��ز از دادگ��ر دس��تگير
ت��ن و ج��ان ف��داى س��پهبد كنم
طلس��م دل ج��ادوان بش��كن م
هر آن كس كه زنده است ز ايرانيان
ن
بي��ارم ببن��دم كم��ر ب��ر مي��ا 
ن��ه ارژن��گ مان��م ن��ه ديو س��پيد
نه س��نجه ن��ه پوالدغن��دى نه بيد
بن��ام جه��ان آفري��ن ي��ك خداى
كه رس��تم نگردان��د از رخش پاى
مگر دس��ت ارژنگ بسته چو سنگ
گ
فگن��ده بگردن��ش در پالهن�� 
س��ر و مغ��ز پ��والد را زي��ر پ��اى
پ��ى رخش ب��رده زمي��ن را ز جاى
بپوش��يد بب��ر و ب��رآورد ي��ال
ل
ب��رو آفري��ن خوان��د بس��يار زا 
چو رس��تم برخش ان��در آورد پاى
رخش رنگ بر جاى و دل هم بجاى
بيام��د پ��ر از آب روداب��ه روى
همى زار بگريس��ت دس��تان بروى
ب��دو گف��ت كاى م��ادر نيكخ��وى
ن��ه بگزي��دم اي��ن راه ب��ر آرزوى
م��را در غ��م خ��ود گ��ذارى همى
بي��زدان چ��ه امي��د دارى هم��ى
چني��ن آم��دم بخش��ش روزگار
ت��و ج��ان و ت��ن م��ن بزنه��ار دار
بپ��درود كردن��ش رفتن��د پي��ش
ش
كه دانس��ت كش ب��از بينند بي 
زمان��ه بدين س��ان هم��ى بگذرد
دم��ش م��رد دان��ا همى بش��مرد
ه��ران روز ب��د كز تو اندر گذش��ت
ت
بران��ى ك��ز و گيت��ى آباد گش�� 
سینمای جهان

«جان آلدرد» درگذشت
ِ

«ج��ان آلد ِرد» صدابردار فیلم تاریخی «لورنس
عربس��تان» و «دکتر اس��ترنجالو» که س��ابقه
همکاری با «چارلی چاپلین» «آلفرد هیچکاک»
«دیوید لین» و «استنلی کوبریک» را داشت ،در
واپس��ین ماههای مانده به یک قرن زندگی ،در
 ۹۹سالگی درگذشت /.فارس

«شکارچیانروح»درهالیوود

پس از نزدیک به سه بار تعویق در اکران باالخره
تاریخ رسمی اکران فیلم سینمایی «شکارچیان
روح -بع��د از زندگی» به کارگردانی جیس��ون
رایتمن مشخص شد ،این فیلم یازدهم ماه نوامبر
سال جاری میالدی اکران خواهد شد / .میزان

«گریگوریسیرا»درگذشت

گریگوری س��یرا ک��ه برای ب��ازی در فیلمهای
«چان��و»« ،برنی میلر» و «س��نفورد و پس��ر»
شناخته میش��ود ،در  ۸۳سالگی جان باخت.
طبق گزارشها او بر اثر س��رطان در روز چهارم
ژانویه جان باخته و خبر درگذش��ت وی امروز
منتشر شده است /.باشگاه خبرنگاران

«میشلفایفر»
«بتی فورد» میشود

«میش��ل فایفر» بازیگر سرشناس آمریکایی در
یک مجموع��ه تلویزیونی نقش «بت��ی فورد»
بانوی اول سابق کاخ س��فید را ایفا میکند .در
این مجموعه وایوال دیویس نیز در نقش میشل
اوباما دیگر بانوی اول سابق ایاالت متحده را ظاهر
میش��ود .این مجموعه را ک��ه عنوانش «بانوی
اول» است ،سوزان بییر کارگردانی میکند /.صبا

«رمیژولیان»درگذشت

«رمی ژولیان» که س��ابقه بدلکاری در بیش از
 ۱۴۰۰فیل��م و تبلیغ تلویزیون��ی را در کارنامه
داش��ت ،پس از دو هفته بستری به دلیل ابتال
ب��ه ویروس کرونا در بیمارس��تانی در فرانس��ه
در  ۹۰سالگی از از دنیا رفت .او که در فیلمهای
س��ینمایی مختلف به جای س��تارههایی چون
«ش��ان کانری»« ،راجر م��ور»« ،آلن دلون» و
«ژان پل بلموندو» ظاهر شده بود /.ایسنا

