دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

فرهنگی

محیط «تئاتر شهر» باید از مزاحمتها پاک شود
محیط پیرامون تئاتر ش��هر نه تنها ح��ال و هوای تئاتری ،هنر و
فرهنگی ن��دارد بلکه تبدیل به محلی برای ف��روش مواد مخدر،
س��رقت گوشی و کیف رهگذران ،فحاش��ی و اذیت و آزار کالمی
و حتی نزاعهای خونین بین خالفکاران شده است .برخی مواقع
نزاعها بین خالفکارانی که فضای اطراف مجموعه تئاتر ش��هر را
به جوالنگاهی برای خود تبدیل کردهاند آنقدر ش��دید اس��ت که
ب��ه ریختن خون یکدیگ��ر در فضای اطراف ای��ن بنای فرهنگی
میانجامد .اکبر زنجانپور هنرمند شناخته شده و مطرح تئاتر ایران

درباره وضعیت پیرامون مجموعه تئاتر ش��هر گفت:
زمان��ی بود که وقتی به تئاتر ش��هر میآمدیم گویی
در خانه خود هس��تیم و آرامش داشتیم ولی حاال با
شرایطی که اطراف مجموعه تئاتر شهر وجود دارد ،از
آرامش خبری نیست .زنجانپور معتقد است مدیریت
ش��هری با مسئولیت به موضوع پیرامون مجموعه تئاتر شهر نگاه
کند و این محیط را از افراد مزاحم و رفتارهای مزاحم پاک کند.
ب��ه گزارش مهر ،این بازیگر س��ینما و تلویزی��ون تأکید کرد :اگر

مراکز فرهنگی باز شدند اما مردم به سالنها نمیروند

بخ��ش قاب��ل توجهی از ع��دم تمایل ب��ه رفتن به
س��النهای سینما و تئاتر به این دلیل رخ میدهد که
این اماکن فرهنگی مدتها تعطیل بودهاند و شاید در
طول همین مدت مردم با این موضوع کنار آمدهاند
که میت��وان بدون رفتن به س��الن تئاتر و س��ینما
روزگار را گذراند

آلزایمرهنری

آفتاب یزد – یوس�ف خاکیان :چند روز پیش داریوش نصیری
کارگ��ردان تئاتر و هنرهای نمایش��ی با من تماس گرفت و دعوتم
کرد تا برای تماش��ای نمایش��ی که این روزها در یکی از سالنهای
تئات��ر روی صحنه میرود به آنجا بروم ،از او تش��کر کردم و برای
گ��روه نمایش��ی ک��ه آن تئات��ر را روی صحنه برده و ب��رای تمام
گروهه��ای دیگر نمایش��ی که چرخ هنرهای صحن��های را در این
روزها به س��ختی میچرخانند آرزوی موفقیت و س�لامتی کردم
و عذرخواهی بابت اینکه نمیتوانم به تماشای آن نمایش بروم.
حاال حتما دیگر همه میدانند که س��النهای س��ینما و س��النهای
نمایش صحنهای مدتی س��ت باز ش��ده و هنرمندان میتوانند با
رعای��ت پروتکلهای بهداش��تی نمایشهای خ��ود را روی صحنه
ببرند و مردم هم به این س��النها بیایند و به تماش��ای هنرمندی
بازیگران تئاتر بنش��ینند .ش��اید فکر کنید درست مثل قدیم ،اما
نه ،اش��تباه نکنید ،مثل قدیم نیست .اوال سالنها باید در فاصله هر
اجرا ضدعفونی ش��وند و برای مهمانان سانس بعدی (اگر سانسی
باش��د) آماده باشند .ثانیا در هر اجرا باید تعداد مشخصی تماشاگر
در س��الن حضور داشته باش��ند و هیچ نمایشی بیشتر از ظرفیت
اعالم ش��ده نمیتواند در سالن پذیرا تماشاچی باشد .این موضوع
درباره تولیدات س��ینمایی که در سالنهای سینما اکران میشوند
نیز صدق میکند .اما نکته مهم اینجاس��ت که علیرغم باز ش��دن
سالنهای س��ینما و تئاتر افراد بسیار کمی از این موضوع استقبال
میکنند و حتی اگر وقت و پول کافی هم داش��ته باش��ند ترجیح
میدهن��د برای تماش��ای فیلم و تئاتر راهی س��النهای س��ینما و
نمایش نشوند .اما چرا؟ به چه دلیل مردمی که در گذشته (حداقل
کسانی که گاهی اوقات برای این هنرها وقت میگذاشتند) ترجیح
میدهن��د که در خان��ه بمانند و برای گذراندن اوقات فراغتش��ان
راهی سالنهای نمایش فیلم و تئاتر نشوند .یکی از مهمترین دالیل
ای��ن موضوع و ش��اید بتوان مدعی ش��د که مهمتری��ن دلیل این
موضوع قرار داش��تن در ش��رایط کرونایی است .مردم با خودشان
میگویند« :چرا باید برای تماش��ای یه نمای��ش یا فیلم ،خودم و
خان��وادهام رو به خطر بندازم و به س��الن ب��رم؟ از کجا معلوم که
اون سالنها پروتکلها رو رعایت کرده باشن؟ من که نمیدونم ،به
همون اندازه که ممکنه تو این اماکن کرونا نگیریم ،به همون اندازه
هم ممکنه کرونا بگیریم ».ش��اید یک��ی از دالیلی که نگارنده این
گزارش دعوت داریوش نصیری را نپذیرفت هم همین باشد .با این
تفسیر پرس��ش مهم دیگری پیش میآید .اینکه آیا تعطیلیهای
چند وقت اخیر که در حوزه تئاتر و س��ینما بس��یار جدی گرفته
ش��ده بود به نحوی که برای ماهها سالنهای تئاتر و سینما بسته
بودند و اجازه فعالیت نداش��تند موجبات ع��دم تمایل مردم برای
تماش��ای فیلم و نمایش در صحنه را فراهم آورده یا اینکه اگر در
طول ماههای گذش��ته حتی اگر سالنها باز بودند و مشمول هیچ
تعطیلی خاصی نمیشدند باز هم مردم برای تماشای فیلم و تئاتر
به س��النها نمیرفتند؟ برای پاسخ این پرس��ش دو نکته مهم را
بررسی میکنیم.
 -1بخش قابل توجهی از این مردم همان کسانی هستند که تا با
تعطیلی کوتاه مدتی مواجه میشوند بار و بندیل میبندند و راهی
مسافرت میشوند و جالب اینجاست که وقتی در محل عوارضی از
آنها میپرسی« :مگر کرونا نیست؟ کجا میروید؟» اکثر آنها چنین
پاسخهایی میدهند:
 خونمون اونجاست ،داریم میریم خونمون. چیکار کنیم؟ بچهها حوصلشون سر رفته بود گفتیم یه مسافرتبریم.
 حق با شماست نباید میاومدیم،از این به بعد نمیآییم. یکی از اقوام فوت کرده داریم میریم تشییع جنازه اش. یه کار عجلهای پیش اومد ،مجبوریم بریم تا شبم برمی گردیم.اینها بخشهایی از دالیلی هس��تند که آنان که راه س��فر در پیش
میگیرند بیان مینمایند .از ابتدای آمدن کرونا هم همین بوده به
این مفهوم که هیچگاه مسئله مسافرت برای عدهای خاص تعطیل
نش��ده و همیشه و همواره وجود داش��ته است .این موضوع نشان
میدهد که علیرغم جانهای بیش��ماری ک��ه بر اثر ابتال به ویروس
کرون��ا از دنیا رفتند باز هم عدهای در مواجهه با این ویروس هیچ
ت��رس و واهمهای ب��ه دل راه نمیدهند و این یعن��ی کرونا برای

«سودربرگ» «کی می» میسازد
«اس��تیون سودربرگ» کارگردان مشهور سینمای جهان پروژه
س��ینمایی بعدیاش را با عنوان « »KIMIمیس��ازد .در این
فیل��م زوئی کراویت��ز در نقش اصلی ظاهر میش��ود .این فیلم
که محصول نیوالین س��ینما خواهد بود قرار است در سرویس
اس��تریم  HBO Maxب��ه نمایش در بیاید« .س��ودربرگ» و
سرویس  HBO Maxاوایل امسال قرارداد همکاری مشترک
س��ه س��اله امضا کرده اند .به گزارش صبا »KIMI« ،داستان
یک کارگر فنی اس��ت که از حض��ور در فضای باز هراس دارد،
این کاراکتر که نقشش را «زوئی کراویتز» قرار است بازی کند
در طی بررسی دادههای معمولی...

عدهای خاص انگار اصال وجود خارجی ندارد .هرچند که انسانها با
هم فرق دارند اما میتوان با اس��تناد به این موضوع بیان کرد که
اگر تعطیالت سالنهای سینما و تئاتر نبود حداقل بخشی از مردم
(آنه��ا که گاهی اوقات برای این هنرها وقت میگذاش��تند) راهی
سالنها میشدند و به تماشای فیلم و تئاتر مبادرت میورزیدند.
 -2چن��دی پیش (زمانی که هنوز س��النها تعطیل بودند) حبیب
اس��ماعیلی تهیهکننده سینما در گفتگویی بیان کرده بود« :ادامه
تعطیلی سینماها که در تاریخ سینمای ایران بیسابقه بوده کمکم
فرهن��گ س��ینما رفتن را از بی��ن میبرد و م��ردم فیلم دیدن در
سالنهای سینما را فراموش میکنند .قطعاً با بازگشایی سینماها
تا مدتها نمیتوان انتظار فروش چندانی برای فیلمها داش��ت اما
فعال بودن س��النها به هر حال بهتر از تعطیلی اس��ت ».به بخش
پایانی اظهارات اسماعیلی توجه کنید و آن را با شرایط اکنون که
سالنهای تئاتر و سینما باز شده اند ،مقایسه کنید .امروزه میبینیم
که آنچه اس��ماغیلی بیان کرده اتفاق افتاده ،س��النها باز شده اما
مردم برای رفتن به س��ینما و تئاتر هیچ اش��تیاقی از خود نش��ان
نمیدهند .پیش��تر گفتیم که شاید یکی از دالیلش وجود کرونا و
ترس از مبتال شدن به این بیماری باشد ،بعد اما استدالل آوردیم
که اگر چنین بود مردم به سفر هم نمیروند در حالی که در طول
ماههای گذشته سفرهای بسیاری انجام شده که اتفاقا هسته اولیه
بس��یاری از مرگ و میرهای ناشی از کرونا در همین سفرها ایجاد
شده و به وقوع پیوسته است و شوربختانه هنوز هم این مسافرتها
ادامه دارد.
با یک نگاه کلی بر اس��اس تحلیلی که بی��ان کردیم میتوان این
نتیج��ه را گرفت که بخش قابل توجهی از عدم تمایل به رفتن به
س��النهای س��ینما و تئاتر به این دلیل رخ میدهد که این اماکن
فرهنگی مدتها تعطیل بودهاند و شاید در طول همین مدت مردم
با این موضوع کنار آمدهاند که میتوان بدون رفتن به س��الن تئاتر
و سینما روزگار را گذراند .این مسئله در زمان کرونا یک حقیقت
دیگ��ر را نی��ز برای مردم روش��ن نمود .اینکه میتوان بخش��ی از
بودجهای را که پیش از آمدن کرونا صرف تماش��ای تئاتر و سینما
میکردند حاال یا میتوانند یا باید صرف مخارج دیگر زندگی شان
کنند ،بنابراین حاال وقتی واقعا نان ندارند بخورند تئاتر و س��ینما
میخواهند چکار؟ این مس��ائل دس��ت به دس��ت هم داد تا اتفاق
عجیب و غریب��ی رخ دهد .اینکه آرام آرام تماش��ای تئاتر و فیلم
س��ینمایی در سالنها به فراموشی سپرده ش��ود یا حداقل تا حد
بس��یار زیادی به حاش��یه رود تا جایی که امروز که س��النها باز
شدهاند مردم تئاتر و فیلم را در اطراف زندگی خود نمیبینند ،نه
اینکه وجود ندارد ،اتفاقا وجود دارد اما آنقدر به حاش��یه رفته که
دیگر دیده نمیشود.
تیتر این گزارش را دوباره مرور کنید« .آلزایمر هنری» این عبارت
کوت��اه دو کلمهای که حتی فعل هم ن��دارد ،حقیقیتی غم انگیز،
شگفت انگیز و تاریخی را برای ما روشن میکند .اینکه چه بپذیریم
چه نپذیریم حداقل بخشی از جامعه در حوزه تماشای فیلم و تئاتر
در سالنهای سینما و نمایش دچار «آلزایمر هنری» شده اند .چرا
که میبینیم س��النها باز شده اند ،نمایشها روی صحنه میروند و
فیلمها روی پرده ،اما رفت و آمد در سالنها جریان ندارد ،یا اگر هم
دارد ،اندازهاش بس��یار ناچیز و اندک است .حاال میتوان بیان کرد
که «آلزایمر هنری» س��ت که باعث ش��ده سینماگران و صاحبان
آثار پس از بازگشایی س��النهای سینما همچنان تمایلی به اکران
فیلمهای خود در سینماها نداشته باشند ،یکی از دالیلش آن است
که آنها با درجه باالیی از اطمینان میدانند که مخاطبی که پیش

جایزه برای «برف مینامد»  
مستند «برف مینامد» به کارگردانی مرجان خسروی موفق به
دریافت جایزه بهترین فیلم بخش بلند جش��نواره بیگ اسکای
آمریکا ش��د .این مس��تند از بین  ۱۰فیلم نامزد در این بخش،
موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم این جش��نواره ش��د .این
جش��نواره از مهمترین رویدادهای مورد تایید آکادمی اس��کار
اس��ت و «برف مینامد» اولین مستند ایرانی است که موفق به
دریافت جایزه از این جش��نواره شده است .به گزارش ایرنا ،در
خالصه داس��تان این مستند آمده :مینا سه فرزند دختر دارد و
حاال ن ُه ماه باردار است ،او در اقلیمی زندگی میکند که داشتن
فرزند پسر یک امتیاز محسوب میشود...

همنوازی سازهای کوبهای به یاد شجریان

گام س��وم از اج��رای پ��روژه
«همساز» با همنوازی تنبک و
دف و با نوازندگی حمید قنبری
و حسین رضایینیا تنظیم و به
یاد محمدرضا شجریان منتشر
شد .پروژه موسیقایی «همساز»
ایدهای برای جایگزینی رفاقتها
به ج��ای رقابتها و همچنین توس��عه همدلی و
هم اندیشی و صمیمیت در مسیر همنوازیهای
موسیقاییاستکهتوسطحمیدقنبری،کارشناس
و پژوهشگر موسیقی پیشنهاد و اجرا شد .تاکنون دو
قطعه از این پروژه با حضور و نوازندگی حمید قنبری
با پژمان حدادی و وحید اسداللهی با سازهای تنبک
و ناقاره در قالب کلیپهای کوتاه تصویری در فضای
مجازی منتش��ر شده است .گروه موسیقی شهناز

متش��کل از نوازندگان جوان،
در س��ال  ۱۳۸۷توسط استاد
محمدرضاشجریانبنیاننهاده
ش��د و سرپرس��تی نوازندگان
گ��روه را مجید درخش��انی به
عهده داش��ت .حمید قنبری
و حس��ین رضایینیا به عنوان
نوازندگان تنبک ،دف و دایره با گروه شهناز همراه
بودهاند .به گزارش ایسنا ،این گروه در حدود  ۷سال،
کنس��رتهای متعددی را در سراس��ر جهان اجرا
کردند و در حقیقت آخرین اجراهای رسمی استاد
شجریان با نامهای رندان مست و مرغ خوشخوان
همراه با این گروه انجام شد .محمدرضا شجریان در
آخرین اجرای خود همراه گروه شهناز در فستیوال
قونیه به روی صحنه رفت.

فضای پیرامون تئاتر شهر پاک و امن باشد ،تئاتریها
میتوانند حرف اثر خود را به درس��تی به مخاطب و
مردم منتقل کنند و مردم نیز با آرامش با آثار مواجه
میشوند و تأثیرگذاری الزم شکل میگیرد .اگر تئاتر
شهر و فضای پیرامونش امن و مناسب باشد این اتفاق
میافتد زیرا تئاتر کارگاه ایجاد فکر و اندیشه است .کار نشد ندارد
و هر کاری ش��دنی است به شرط اینکه مسئولین شهری نگاهی
جدی به این موضوع داشته باشند.

از آمدن کرونا از فیلم هایش��ان استقبال میکرد اکنون از آثارشان
اس��تقبال نمیکند یا به آن اندازه که در گذشته استقبال میکرد،
ب��ه آث��ار جدید اقبال نش��ان نمیدهد .یک��ی از دالیلش میتواند
تعطیلی مدت دار س��النهای سینما باشد ،این مسئله درباره تئاتر
هم صدق میکند ،هرچند که تئاتریها تمایل بسیار زیادی دارند
ک��ه نمایشهای خود را روی صحنه ببرند ،ش��اید به این علت که
آنها نسبت به س��النهای سینما از تعطیلی طوالنیتری برخوردار
بودند و دوران بیکاری بیش��تری را تجربه کرده اند ،با مش��کالت
اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم کردهاند به همین دلیل حال
حاضرند حتی با تماش��اگر بس��یار کم هم نمایش هایشان را روی
صحن��ه ببرند ،چرا که چ��اره دیگری ندارند .آنها ای��ن اقدام را با
دو هدف انج��ام میدهند ،یکی آنکه چراغ تئات��ر را که مدتها در
خاموش��ی به س��ر میبرده ،روشن کنند و حتی ش��ده با یکی دو
تماشاگر آن را بعد از این روشن نگه دارند تا باالخره شرایط عادی
ش��ود و مردم دوباره به سمت تماش��ای نمایشهای صحنهای در
س��النهای تئات��ر گرایش پیدا کند و دوم آنک��ه از این طریق هم
خودش��ان را س��رگرم کنند تا از بیکاری نج��ات یابند و هم برای
جیبش��ان اقدامی کرده باش��ند و به درآمدی هرچند ناچیز دست
یابن��د .آنها ش��اید بیش��تر از همه اف��راد دیگر جامع��ه با موضوع
«آلزایمر هنری» آش��نا باش��ند و بدانند که مردم حتی با بازشدن
سالنها برای تماشای نمایشها مراجعه نخواهند کرد اما باز هم به
روی صحنه بردن آثارشان مبادرت میورزند.
ح��ال باید چه کنیم؟ جامعه «حداقل بخش��ی از م��ردم» گرفتار
«آلزایم��ز هنری» ش��ده ،به نحوی که وقتی س��خن از تماش��ای
نمایش و فیلم در سالن میکنی هر کسی باید پیرامون خودش را
بگردد تا چیزی را پیدا کند که در گذش��ته مفهوم تئاتر و س��ینما
میداده تا آن��گاه دریابد که تو درباره چه چیزی صحبت میکنی.
با این حال همین جامعه «حداقل بخش از مردم» صبح تا ش��ب
در خیابان چرخ میزنند ،به مس��افرت میروند ،به هایپرمارکتها
و مراک��زی که برای اجناس خود تخفیف قائل میش��وند میروند
و در ش��رایط کام�لا غیرعادی ،کامال عادی رفت��ار میکنند اما به
سالن س��ینما و تئاتر نمیروند تا فیلم و نمایش تماشا کنند ،چرا
که در مورد این دو مقوله گرفتار «آلزایمر هنری» ش��ده اند ،یکی
از مهمترین دالیلش هم این اس��ت که س��النهای س��ینما و تئاتر
برای مدت طوالنی تعطیل بوده اند .این همان مسئلهای است که
حبیب اس��ماعیلی آنجا که گفت « :قطعاً با بازگشایی سینماها تا
مدته��ا نمیتوان انتظار فروش چندانی برای فیلمها داش��ت» به
آن اشاره کرد.
یک مسئله دیگر باقی میماند ،آنهم پرسشی است که در پاراگراف
قبل به آن اش��اره کردیم« .حال باید چه کنیم؟» به جمله پایانی
حبیب اس��ماعیلی آنجا که میگوید« :اما فعال بودن س��النها به
هر حال بهتر از تعطیلی اس��ت» توجه کنید .راه حل مسئله نشان
داده شده ،سالنها (چه در حوزه سینما و چه در حوزه تئاتر) باید
باز بمانند و حتی اگر هیچ تماش��اگری ندارن��د به صورت مجانی
ب��رای مردم اثر هنری (فیلم و تئاتر) به نمایش بگذارند تا اینگونه
مردم را به س��مت س��النها فرابخوانند .به قول حبیب اس��ماعیلی
حتی ممکن است تا مدتها فروش چندانی نداشته باشند اما باز هم
باز بودنش��ان بسیار سودمندتر از بسته بودنشان است .بسته بودن
سالنهای تئاتر و سینما بر ادامه دار شدن و حادتر شدن «آلزایمر
هنری» مردم میافزاید ،بنابراین باید جلویش را گرفت ،باید مسیر
را برای فراموش کردن فراموش��ی تئاتر و سینما باز کنیم ،بستن و
تعطیل کردن تنها راه حل مسئله و مشکل نیست ،راههای دیگری هم
وجود دارد ،همانطور که از ابتدا هم وجود داشت .تجربه نشان داده
که سفت و سخت نگرفتن مسائلی مانند سفرهای برون شهری هم
نمیتواند در بهبود بخشیدن به شرایط مفید واقع شود ،نتایجش را
هم دیدیم ،بسیاری در اثر همین مسافرتها به کرونا مبتال شدند
و دیگران را هم مبتال کردند ،پس راهکار نه بس��ته بودن محض و
نه باز بودن محض اس��ت چه برای س��النهای سینما و تئاتر و چه
برای مسافرتهای بین شهری .اینکه چه راهکاری مناسبتر است و
چه مس��یری را باید پیمود که به نتایج مورد نظر رسید ،موضوعی
اس��ت که از ابتدا باید مورد بررسی و تجریه و تحلیل کارشناسان
قرار میگرفت ،اما هنوز هم دیر نش��ده و به قول معروف «ماهی را
هر وقت از آب بگیری ،تازه است».

«بلیت بهشت» کلید میخورد
«ج��رج کلونی» و «جولیا رابرتز» بازیگر فیلم کمدی رمانتیک
«بلیت بهش��ت» ش��دند .این دو س��تاره هالیوود که دوس��تی
دیرین��های دارن��د ،پیشت��ر در فیل��م «یازده یار اوش��ن» نیز
همبازی بودن��د« .اول پارکر» فیلمنام��ه نویس فیلم «دومین
هتل فوقالعاده شگفتانگیز ماریگولد» کارگردانی فیلم «بلیت
بهشت» را برعهده دارد .فیلمبرداری «بلیت بهشت» قرار است
اواخر س��ال جاری میالدی ش��روع ش��ود .به گزارش صبا ،در
«بلیت بهش��ت» ،دو س��تاره فیلم در نقش زن و شوهری بازی
میکنند که از یکدیگر جدا شده و حاال قرار است به شهر بالی
سفر کنند تا جلوی ازدواج دخترشان را بگیرند.
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صفاری و جاللیتبار در «روزهای آبی»

آفتاب یزد :همزمان با ادامه تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «روزهای آبی» سامان
صفاری و علیرضا جاللی تبار به تازگی مقابل دوربین این سریال رفتند و به جمع
بازیگران «روزهای آبی» پیوستند« .روزهای آبی» درباره خانوادهای است که در شرایط
مالی سخت قرار میگیرند و مجبور میشوند تا در روستایی ساکن شوند و ارتباط آنها با
اهالی روستا ماجرایی کمدی و تا حدودی فانتزی را پدید میآورد.
رویدادهای هنری

نیکنژاد
افشاگری میکند   

اس��داهلل نیکنژاد کارگردان فیلم س��ینمایی
«الله» گفت :افرادی بودن��د که از ابتدا چوب
الی چرخ تولید این اثر گذاش��تند و من فقط
ت�لاش کردم که کار ناتمام نمان��د و آنها را به
خدا س��پردهام ولی این روزها از خود میپرسم
آیا هم��ان آدمهای بداندیش ک��ه چوپ الی
چرخ تولید «الله» میگذاشتند امروز به دنبال
س��وزاندن «الل��ه» در دوران اکران هس��تند؟
اگر این چنین باش��د من نام تک تک شان را
با اس��ناد به مردم معرفی و افش��ا خواهم کرد.
به گزارش صبا ،این کارگ��ردان ادامه داد :من
خواه��ش میکنم دوس��تان مس��ئول به این
موضوع فک��ر کنن��د ،این فیل��م حاصل پول
مردم است و چه کسی جرات دارد بگوید پول
مردم ارزش ندارد؟ م��ن قول میدهم در بین
فیلمهایی که آماده نمایش هستند ،فیلمهایی
وجود دارد که آرزو دارند در چنین ش��رایطی
نمایش داده ش��وند ،پس چرا کمک نمیکنید
نمایش داده شوند؟

«چوب خط» در تلویزیون

مجموعه تلویزیونی «چوب خط» به کارگردانی
حمید بهرامیان از اوایل زمس��تان در س��کوت
خبری مقابل دوربین رفته اس��ت و بر اس��اس
برنامهریزیهای انجام گرفته پخش آن از نیمه
دوم اسفند از شبکه سوم سیما آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا ،این سریال که پیشتر به عنوان
یکی از گزینههای نوروز  ۱۴۰۰در نظر گرفته
ش��ده بود ،مضمونی کمدی و اجتماعی دارد و
قصهای خانوادگی و مفرح راروایت میکند.

«بچه مهندس  »4در مشهد  

تصویرب��رداری س��ریال «بچه مهن��دس »۴به
کارگردانی احمدکاوری این روزهابه مشهد رسیده
است« .حس��ن وارسته» سرپرست نویسندهها و
طراح سریال «بچه مهندس» درباره ویژگیهای
متن این س��ریال در فصل چهار به فارس گفت:
قصه این فصل پر از فراز و نشیبهای بسیار است
و به طرح مباحثی پرداختیم که باعث میش��ود
کارشکنیهایی در تولید داخلی ایجاد شود ورود
کردیم و تالشمان بر این بوده که بدون شعارزدگی
به این موارد ورود کنیم.

«ترمیناتور»انیمیشنمیشود

س��اخت یک سریال انیمیشنی از «ترمیناتور»
به س��فارش نتفلیک��س در دس��تور کار قرار
گرفت .به عنوان پروژهای که هنوز در گامهای
اول اس��ت ،جزییاتی درباره ساخت انیمیشنی
بر مبنای «ترمنیاتور» ارائه نش��ده است .آنچه
تاکنون روش اس��ت این است که برای ساخت
این سریال نتفلیکس با اسکایدنس همکاری
میکن��د .به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،این
در حالی اس��ت که اسکای دنس تهیهکننده ۲
فیلم آخر «ترمیناتور» بود.

اسکورسیزی به سراغ سرخپوستان رفت

مارتین اسکورسیزی و لئوناردو
دی کایری��و ب��رای س��اخت
فیلم جدیدش��ان ب��ا رهبران
قبیله اوس��یج مالقات کردند.
مارتین اسکورسیزی و لئوناردو
دیکاپریو اکنون در اوکالهما
هستند تا مراحل آمادهسازی
تولی��د فیلم «قاتالن م��اه کامل» را ب��رای بهار
پیش رو فراهم کنند .در گزارشی که در سایت قبیله
اوسیج آمده تایید شده که این دو سینماگر مطرح
هالیوود مالقاتی هم با رهبران فرهنگی این قبیله
سرخپوست انجام دادهاند تا درباره ماجرایی که در
دهه  ۱۹۲۰با قتل اعضای قبیله به منظور تصرف
زمینهای نفتخیز آنها رخ داد ،مشورت کنند .در
این دیدار مارتین اسکورسیزی به طور کلی درباره

قصد اصلیاش صحبت کرد و به
ویژه بر ارائه موضوعهایی چون
اعتماد و خیانت در فیلم و اینکه
چگونه سرگذشت «مالی کایل»
و «ارنس��ت برکه��ارت» نمونه
کوچکی از خیانتی وس��یع به
مردم اوسیج اس��ت ،حرف زد.
ائوناردو دیکاپریو هم قصد داش��ت برای بازی در
نقش «ارنس��ت برکهارت» در این فیلم وس��ترن
اطالعاتی کسب کند .شخصیت وی برادرزاده یک
مزرعهدار پرقدرت محلی است که نقشش را رابرت
دنی��رو بازی میکند .به گزارش مهر به نقل از این
دی وایر ،وی مظنون به قتلهای اوس��یج اس��ت.
نقش «مالی کایل» همس��ر ارنس��ت را نیز لیلی
گلدستون بازیگر بومی ایفا میکند.
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شاهنامه خوانی

ادامه آمدن رستم نزديك
شاه مازندران به پيغمبرى 

تهمت��ن بيام��د ه��م ان��در زم��ان
ن
ب��ر ش��اه برس��ان ش��ير ژي��ا 
نگ��ه ك��رد و بنش��اند ان��در خ��ورش
ش
ز كاوس پرس��يد و از لش��كر 
س��خن ران��د از راه و رن��ج دراز
كه چ��ون ران��دى اندر نش��يب و فراز
ازان پ��س ب��دو گف��ت رس��تم ت��وى
ك��ه دارى ب��ر و ب��ازوى پهل��وى
چني��ن داد پاس��خ ك��ه م��ن چاكرم
اگ��ر چاك��رى را خ��ود ان��در خ��ور م
كج��ا او ب��ود م��ن نياي��م ب��كار
ك��ه او پهلوانس��ت و گ��رد و س��وار
ب��دو داد پ��س نام��ور نام��ه را
پي��ام جهانج��وى خودكام��ه را
بگف��ت آن��ك شمش��ير ب��ارآورد
س��ر سركش��ان در كن��ار آورد
چ��و پيغ��ام بش��نيد و نام��ه بخوان��د
دژم گش��ت و ان��در ش��گفتى بمان��د
برستم چنين گفت كين جست و جوى
چ��ه بايد هم��ى خيره اي��ن گفتگوى
بگوي��ش ك��ه س��االر اي��ران توي��ى
اگر چ��ه دل و چن��گ ش��يران تويى
من��م ش��اه مازن��دران ب��ا س��پاه
ب��ر او رن��گ زري��ن و ب��ر س��ر كال ه
م��را بيه��ده خوان��دن پي��ش خويش
ش
ن��ه رس��م كي��ان بد ن��ه آيي��ن پي 
براندي��ش و تخ��ت ب��زرگان مج��وى
كزي��ن برت��رى خ��وارى آي��د ب��روى
س��وى گاه اي��ران بگ��ردان عن��ان
ن
و گرن��ه زمان��ت س��ر آرد س��نا 
اگ��ر ب��ا س��په م��ن بجنب��م ز جاى
ت��و پي��دا نبين��ى س��رت را ز پ��اى
ت��و افت��اده بىگم��ان در گم��ان
ن
يك��ى راه برگي��ر و بفگ��ن كم��ا 
چ��و م��ن تن��گ روى ان��در آرم بروى
س��رآيد ش��ما را هم��ه گفتگ��وى
نگ��ه ك��رد رس��تم بروش��ن روان
ن
بش��اه و س��پاه و رد و پهل��وا 
نيام��دش ب��ا مغ��ز گفت��ار اوى
س��رش تيزت��ر ش��د ب��ه پي��كار اوى
تهمت��ن چ��و برخاس��ت كاي��د ب��راه
بفرم��ود ت��ا خلع��ت آرن��د ش��ا ه
نپذرف��ت ازو جام��ه و اس��پ و زر
ك��ه نن��گ آم��دش زان كاله و كم��ر
بيام��د دژم از ب��ر گاه اوى
هم��ه تي��ره دي��د اخت��ر و م��اه اوى
ب��رون آم��د از ش��هر مازن��دران
ن
س��رش گش��ته بُد زان س��خنها گرا 
چ��و آم��د بنزدي��ك ش��اه ان��درون
ن
دل كين��ه دارش پ��ر از ج��وش خو 
ز مازن��دران ه��رچ دي��د و ش��نيد
هم��ه ك��رد ب��ر ش��اه اي��ران پدي��د
و زان پ��س و را گف��ت مندي��ش هيچ
چ
دلي��رى ك��ن و رزم دي��وان بس��ي 
دلي��ران و گ��ردان ان انجم��ن
ن
چن��ان دان ك��ه خوارند بر چش��م م 
کوتاه از هنر

«مرگ گرم»
درتئاترشهر

کنس��رت تئاتر «مرگ گ��رم» نوش��ته و کار
محمدرض��ا عطای��ی فر ق��رار بود آذر س��ال
جاری در مجموعه تئاترش��هر ب��ه صحنه رود
ک��ه اجراه��ای آن در پی تعطیلی س��النهای
نمایش��ی ب��ه دلیل ش��یوع وی��روس کرونا به
تعویق افت��اد .به گ��زارش ایلن��ا ،این نمایش
فروردین و اردیبهشت س��ال  ۱۴۰۰در سالن
قش��قایی مجموع��ه تئاتر ش��هر روی صحنه
خواهد رفت.

ی های » ...روی صحنه
«اطلس 

«اطلس��یهای لگدمال ش��ده» به نویسندگی
تنس��ی ویلیامز و کارگردانی پوریا پورهمدانی
از امروز یکشنبه  ۱۰اسفند ماه ساعت ۱۷:۳۰
در خان��ه نمایش مهرگان روی صحنه میرود.
به گ��زارش مهر ،در خالصه داس��تان نمایش
«اطلس��یهای لگدمال ش��ده» آمده اس��ت:
خانم س��یمپل که ی��ک خرازی دارد عاش��ق
اطلسی هایش است تا اینکه یک روز به مغازه
خود میآید و متوجه میش��ود یک مرد غریبه
آنها را از بین برده است...

«کابوسها»
در دیوار چهارم

«چاه» آماده نمایش شد

فیل��م کوتاه «چ��اه» که چندی پی��ش در ژانر
وحش��ت ساخته شد ،پس از انجام مراحل فنی
ب��رای نمایش و حض��ور در رویدادهای داخلی
و بینالمللی آماده شده اس��ت .به گزارش پانا،
«چاه» فیلم کوتاهی در ژانر وحشت است که با
داستانی شرقی و با بازی متفاوت رحیم نوروزی
به کارگردانی و تهیهکنندگی محمد تیموری و
نویس��ندگی مهدی میرزاده ساخته شده است.
فیلم کوتاه «چاه» درباره اتفاق هولناکی است که
در تهران قدیم برای یک روحانی رخ میدهد.

نمایش «کابوس ها» اقتباسی آزاد از نمایشنامه
«مکبث» شکس��پیر است که به نویسندگی و
کارگردانی شادی اس��دپور و با هدایت بازیگر
فرزین محدث از  ۱۷اس��فند س��اعت ۱۷:۳۰
در تماش��اخانه دی��وار چه��ارم روی صحن��ه
میرود.
به گ��زارش مهر ،این نمایش ب��ه کابوسهای
مکب��ث میپ��ردازد؛ مکبث برای رس��یدن به
قدرت ،پادش��اه را کشته است و حاال درگیری
و کش��مکشهای او با خودش ،لیدی مکبث و
دانکن ،رویاهای شوم مکبث هستند که ثانیهای
او را رها نمیکنند.

