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براي افزايش نعمت همان سپاسگزاري كافي است.

حضرت علي

(ع)

[محمدرضا رنجبر]
درخت س��بز هركجا كه باشد به محض آمدن يك نسيم يا باد ،انعطاف نشان داده
و خم و راست ميشود.
انسان هم همين طور است ،اگر زنده باشد و حيات داشته باشد ،به محض اين كه
اذان بش��نود و وقت نماز برس��د انعطاف نش��ان داده و به نماز در مي آيد و خم و راست
شده و ركوع و سجود ميكند.
وس��ط معركه جنگ در روز عاش��ورا همين كه وقت نماز فرا رسيد ،حضرت فرمود:
از آنه��ا درخواس��ت كنيد تا به م��ا اجازه نماز بدهند .و اين خيلي عجيب اس��ت! و خدا
مي داند كه در اين نماز چه نهفته اس��ت كه سيدالش��هدا(ع) هم شب عاشورا و هم روز
عاشورا به دشمن رو مياندازد و اجازه نماز ميخواهد.

گشايش سينما «دهكده المپيك»
س��ينما «دهكده المپيك» پس از  8ماه صبح ديروز چهارش��نبه ب��ا مجهزترين امكانات
بازگشايي شد.
تعطيلي تئاتر شهر
 5تاالر نمايش��ي مجموعه تئاتر ش��هر دوشنبه سوم اسفندماه به مناسبت شهادت امام
حسن عسكري(ع) تعطيل است.

آلبوم جديد محسن چاووشي
آلب��وم جديد محس��ن چاووش��ي ،آهنگس��از و خواننده پاپ با ن��ام «ژاك��ت» وارد بازار
موسيقي شد.
مهران رجبي در «پرندهباز»
مه��ران رجب��ي به گ��روه توليد فيل��م «پرندهب��از» ب��ه كارگردان��ي عطاءاهلل س��لمانيان
پيوست.

گردهمايي هنرمندان همدان
گردهماي��ي هنرمن��دان ،فيلمس��ازان ،عكاس��ان و هنرجوي��ان دفاتر س��ينماي جوان
استان همدان ديروز برگزار شد.
تقدير از متوكل طه
جنبش فتح در گراميداش��ت بيس��ت و دومين سالگرد ش��هادت شهداي اين جنبش از
متوكل طه ،شاعر برجسته فلسطيني تقدير كرد.

نمايش  77اثر
دو نمايشگاه انفرادي و يك نمايشگاه گروهي همزمان در گالريهاي «خانه هنر» برپا
ميشوند تا  77اثر از هفت هنرمند ايراني به نمايش درآيند.
نمايش «شيرين» كيارستمي
هفتمين دوره جشن تصوير سال با نمايش فيلم «شيرين» ساخته عباس كيارستمي از
اول اسفندماه آغاز به كار ميكند.

برترينهاي جشنواره خوشنويسي
برترينهاي جشنواره خوشنويسي همدان در شهرستان رزن معرفي شدند.

مرحله دوم بازبيني
مرحل��ه دوم بازبين��ي آث��ار داخل��ي بخش مس��ابقه بينالملل س��يزدهمين جش��نواره
بينالمللي تئاتر دانشگاهي ايران آغاز و تا ششم اسفندماه جاري ادامه دارد.

عليرضا اميني:

داستان فيلم «هفت دقيقه تا پائيز»
تمام نميشود

عليرضا اميني گفت :مخاطب ايراني عادت كرده كه پس از ديدن يك فيلم،
داستان آن برايش تمام شود؛ در حاليكه داستان فيلم «هفت دقيقه تا پائيز»
تمام نميشود.
ب��ه گزارش ايس��نا ،فيلمس��ينمايي «هفت دقيقه ت��ا پائيز» س��اخته جديد عليرضا
اميني شامگاه گذشته-سهش��نبه  27بهمنماه -در فرهنگسراي ارسباران به نمايش
درآمد و با حضور كارگردان ،سيدجمال ساداتيان تهيهكننده ،محسن طنابنده بازيگر
و نويسنده فيلمنامه و علي عاليي منتقد و كارشناس مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين نشس��ت عليرضا اميني به روند ساخت اين فيلم اشاره كرد و گفت:
م��ا براي اي��نكار پس از آنكه  60تا  70درصد فيلمنامه نوش��ته ش��د ،جلو رفتيم و با
هم آن را ساختيم.
وي درباره نام فيلم در پاسخ به سؤالي كه درباره وجه تسميه اين فيلم مطرح شده
ب��ود ني��ز گفت :نام اين فيل��م به يكي از ديالوگه��اي آن بازميگردد .ام��ا پيش از آن
هم خود من اين نام را دوس��ت داش��تم ،چرا كه احساس شاعرانگي داشت و به نوعي
ميشد در آن غم پائيز را مشاهده كرد.
اميني درباره چگونگي بازي گرفتن از بازيگران فيلم هم توضيح داد :رش��ته بنده
بازيگري و كارگرداني بوده و ش��يوهاي كه بنده خوان��دهام ،مبتني بر بيوگرافي بازيگر
است ،يعني پيش از آنكه بازيگري بخواهد نقشي را ايفا كند ،بيوگرافي او را در ذهنم
م��رور ميكن��م و پ��س از آن هنگامي كه كاراكتر فيل��م توانس��ت آن بيوگرافي را قبول
كند ،از فرد دعوت به عمل ميآورم.
او ادامه داد :به هرحال خود بازيگر براس��اس ايدهها و ذهنيتهاي خود ميتواند
تأثي��رات متع��ددي در نقش داش��ته باش��د و بنده در اي��ن م��وارد او را در موقعيتي قرار
ميده��م كه بتواند تأثير بگذارد اما معموالً دوس��تاني كه تئات��ر كار ميكنند ،ترجيح
ميدهند كه فيلمنامه قطعيت بيش��تري داش��ته باش��د و با تأكيد ب��ر آن كار كنند ،اما
بنده به شخصه اين سبك را دوست ندارم.
كارگ��ردان «هفت دقيقه تا پائيز» درب��اره نحوه بازيگرفتن از كودكان اين فيلم نيز
گفت :ارتباط و بازيگرفتن از بچهها به كمك محس��ن طنابنده ،هديه تهراني و حامد
بهداد ميسر شد و هرچه ارتباط اين افراد با كودكان صميميتر ميبود ،نقش كودكان
بهتر ايفا ميشد.

يك كارگردان:

شیوه نظارت بر فیلمنامههای تلویزیونی
باید اصالح شود

س�عید ابراهیمیفر اعتقاد دارد اگر ش�یوه شوراهای بررسی تلویزیون مفید
بود ،باید فیلمنامههای مناسبی تولید میشد.
س��عید ابراهیمیفر درباره وجود ش��وراهای متعدد تصویب فیلمنامه و تأثير آن در
تأخي��ر تولید پروژههای تلویزیونی به مهر گفت :اگر نظارت ش��وراها به ش��یوه موجود
مفی��د ب��ود ،باید ی��ک فیلمنامه شس��ته و رفته ب��رای کار به دس��ت ما میرس��ید که به
لحاظ کیفی مش��کلی نداش��ته باشد .اما در حال حاضر اين طور نیست و برخی مواقع
فیلمنامهها به لحاظ فنی مشکالت زیادی دارند.
وی در ادامه افزود :بهتر اس��ت ش��یوه نظ��ارت بر فیلمنامهه��ای تلویزیونی اصالح
ش��ود ،چرا که تعداد زیاد ش��وراها منجر به چند پارگی در فیلمنامه میش��ود .از سوی
دیگ��ر وقتی تعداد ش��وراها زیاد باش��د ،مس��لماً س�لایق مختلفی هم وارد کار ش��ده و
همی��ن مس��ئله منجر به کند ش��دن روند تصویب فیلمنامه میش��ود .بای��د در این باره
یک فکر اساسی کرد.
این کارگردان خاطرنش��ان س��اخت :هدف از نظارت بر فیلمنامه مس��لماً باال رفتن
کیفیت اس��ت .بنابراین باید خروجی این شوراهای نظارت ،فیلمنامه کامل با کیفیت
خوب باشد و به لحاظ محتوایی مشکلی نداشته باشد.
ابراهیمیف��ر درباره اينكه بودجه چقدر در تعویق پروژه مؤثر اس��ت ،توضیح داد:
مس��ائل مالی به تهیهکننده مربوط میشود ،اما به هر حال کاری که قرار است شروع
شود ،مسلماً همه عوامل خود را با شرایط موجود وفق میدهند و به تعاملی میرسند
تا وسط کار دچار مشکل نشوند.

سومين
بومينويسي
برنده
جايزه جالل

گ�روه فرهن�گ و هنر ـ ايليا آريايينژاد :يوس��ف عليخاني برنده نخس��تين دوره از جاي��زه ادبي جالل آل احمد و از نويس��ندگان ژانر
«رئاليسم بومي ايران» باز روايتي ديگر از ادبيات روستايي و بومي ارائه كرده است .عليخاني عمدتاً در آثار خود با سبكي كه بيشباهت
به نثر جالل آلاحمد نيس��ت ،تركيبي از ادبيات س��اده و بيرياي مردم روس��تا را با زباني س��مبليك و نمادين و دس��تمايههاي استعاره و
جوهره زبان بومي محيط درهم ميتند و با لحني روايتي و گزارشي به رشته تحرير درميآورد .وي كه با كتاب اژدهاكشان برنده جايزه
ادبي جالل آلاحمد و شاهد چهارمين چاپ اثر ياد شده بود ،طي  2سال تنها به مطالعه و پژوهش در ادب روستايي و سفر به برخي از
مناطق باستاني و كهن از جمله الموت و ديلمستان پرداخت؛ شايد ماحصل اين دو سال مطالعه و پژوهش همان داستانهاي جديدي
اس��ت كه در كتاب عروس بيد آورده اس��ت؛ «پناه بر خدا»« ،جان قربان»« ،بيل س��ر آقا»« ،پير بيبي» و ...در زمره جديدترين نوش��ته اين
نويس��نده اس��ت كه با نثري ساده ،روان و در عين حال پر از استعاره و نمادهاي خاص روس��تاهاي كشورمان به رشته تحرير درآمدهاند؛
به گفته اين نويس��نده در اثر جديدش بيش��تر از مباحث اقليمشناس��ي و جغرافيايي بحث «قصهگويي» و دغدغه قصه مطرح ش��ده است.
وي در گفتوگوي��ي ب��ا خبرنگار ما وفاداري به ش��اخصههاي روس��تايي خاص ،گوي��ش ديلمي و جغرافياي منطقه خاص روس��تايي را از
دغدغههاي اصلي خود در داستانهاي جديدش خواند.

 1000هنرمند داخلي در جشنواره موسيقي فجر

بيست و پنجمين جشنواره بينالمللي
موس�يقي فجر ميزبان يك ه�زار و 68
هنرمند است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بيس��ت و
پنجمي��ن جش��نواره بينالمللي موس��يقي
فج��ر ،در اي��ن دوره از جش��نواره بي��ش از
 116گروه داخلي و تكنواز در بخشهاي
مختل��ف ب��ه اج��راي موس��يقي خواهن��د
پرداخت.
براس��اس اين گ��زارش ،در جش��نواره
بينالملل��ي موس��يقي فج��ر روزان��ه 19
س��انس اجرا در نظر گرفته ش��ده است كه
در مجم��وع هف��ت روزه جش��نواره90 ،
برنامه موسيقي اجرا ميشود.
بي��ش از  50گ��روه در بخ��ش جنب��ي
جشنواره بيست و پنجم حضور دارند.
برگزاري سخنرانيهاي پژوهشي يكي
ديگ��ر از برنامهه��اي جش��نواره امس��ال به
ش��مار ميرود كه هشت س��خنران مسائل
مختل��ف ح��وزه موس��يقي را در روزه��اي
جشنواره تشريح ميكنند.
امس��ال  11س��الن ميزب��ان گروههاي
موسيقي از سراسر كشور خواهد بود.
همچني��ن مصطف��ي كم��ال پورتراب،
م��درس موس��يقي ب��ه رواب��ط عموم��ي
جش��نواره گف��ت :معرف��ي نس��ل ج��وان با
استعداد يكي از رسالتهاي جشنوارههاي
مختل��ف به ش��مار ميآي��د كه اي��ن هدف
ب��زرگ در جش��نواره بينالمللي موس��يقي
فجر به طور كامل رعايت شده است.
وي اف��زود :يك��ي از اه��داف ب��زرگ

جشنوارههاي مختلف كشف استعدادهاي
نس��ل ج��وان و معرف��ي آنها ب��ه مخاطبان
موس��يقي اس��ت ك��ه جش��نواره موس��يقي
فجر هر س��اله تعداد زيادي جوان هنرمند
و خ�لاق را ب��ه جامع��ه موس��يقي معرف��ي
ميكند.
وي اف��زود :پاس��خ ب��ه تن��وع س�لايق
مخاطبان نيز از ديگر ويژگيهاي جشنواره

موسيقي فجر به شمار ميآيد.
اين مدرس موس��يقي خواس��تار توجه
ب��ه موس��يقيدانهاي داخلي ش��د و اظهار
داشت :بهتر اس��ت بودجه اختصاص داده
ش��ده به جش��نواره موس��يقي فجر ،صرف
گروهه��اي داخل��ي ش��ود و از هزينهه��اي
سرسامآور براي گروههاي فاقد صالحيت
جلوگيري شود.

اهداي تنديسهاي جشنواره قاصدك
به برترين كودكان فيلمساز ايراني

 38جايزه پنجمين جشنواره قاصدك (فيلمهاي كودكان
ب�راي كودكان) به اس�تعدادهاي آينده س�ينماي ايران تعلق
ميگيرد.
به گ��زارش رواب��ط عمومي كانون پ��رورش فكري ك��ودكان و
نوجوانان ،برترين فيلمس��ازان كودك و نوجوان ايراني براس��اس
رأي گروه داوري جش��نواره روز  29بهمن به روي صحنه ميروند
و جايزه خود را شامل تنديس جشنواره قاصدك و هداياي كانون
از دست مسئوالن اين جشنواره سينمايي دريافت ميكنند.
آث��ار اي��ن هنرمندان  6ت��ا  16س��اله از ميان ح��دود  400اثر
بچههاي هم سن آنها در سراسر كشور انتخاب شده است.
بچهه��اي اس��تان مركزي ب��ا ح��دود  90عنوان فيلم ،اس��تان
خوزس��تان با  60عنوان و اردبيل با  30عنوان در صدر بيش��ترين
آثار ارس��الي به جش��نواره قرار گرفته بودند .اين فيلمهاي زنده و
انيميش��ن حاص��ل ماهها تالش ك��ودكان و نوجواناني ب��ود كه در
خان��ه و محيط اطراف خود و در مراك��ز فرهنگى ،هنري كانون به
ساخت فيلمهاي حداكثر  8دقيقهاي دست زده بودند.
بر اين اس��اس قرار اس��ت در آئين ويژه اختتاميه جشنواره سه
روزه قاصدك كه س��اعت  14روز  29بهمن در مركز آفرينشهاي
فرهنگي وهنري كانون برگزار ميش��ود 19 ،تنديس و يك ديپلم

رويداد تئاتر تجربه
در راه است

افتخ��ار و يك جايزه ويژه هي��أت داوران به هنرمن��دان برتر عرصه
فيلمه��اي زن��ده در رش��تههاي كارگردان��ي ،فيلمنامهنويس��ي،
فيلمبرداري و نورپردازي و بازيگري اهدا شود.
هيأت داوران جشنواره شامل س��ه انيماتور مشهور (وجيهاهلل
فردمق��دم ،صفرعلي اصغرزاده ،س��ارا خليل��ي) ،عليرضا حافظي
نويس��نده و پژوهش��گر هن��ر وادبيات ك��ودك و نوجوان ،محس��ن
حمول��ه كارش��ناس مس��ئول روابط عموم��ي كان��ون و دو نوجوان
برگزي��ده جش��نوارههاي قبلي به نامه��اي امينرض��ا محمودي و
نياي��ش اس��ماعيلي همچني��ن  17تنديس جش��نواره را در بخش
انيميش��ن ب��ه س��ازندگان آث��ار برت��ر در رش��تههاي كارگردان��ي،
پويانمايي و شخصيتسازي اهدا خواهند كرد.
در اي��ن آئي��ن چن��د عن��وان از فيلمه��اي منتخب ب��ه نمايش
گذاش��ته ميش��ود و وجي��هاهلل فردمقدم دبير جش��نواره ب��ه ارائه
گزارش خواهد پرداخت.
اي��ن آئين با اجراي نمايش و موس��يقي و قرائ��ت بيانيه هيأت
داوران و اهداي جوايز همراه خواهد بود.
پنجمين جشنواره قاصدك (فيلمهاي كودكان براي كودكان)
ط��ي روزه��اي  27تا  29بهم��ن آث��ار منتخب بچههاي فيلمس��از
ايراني را به نمايش گذاشت.

بزرگترين رويداد تجسمي كشور در نيمه راه

 15هزار نفر آثار جشنواره تجسمي فجر را تماشا كردند

گروه فرهنگ و هنر -مهران ماندگار:
دومين جش�نواره تجسمي فجر از نيمه
گذش�ته اس�ت و به تدريج به مراس�م
پايان�ي و معرف�ي برگزي�دگان نزديك
ميشود .اين جشنواره كه در سه نقطه
تهران و چه�ار نقطه از كش�ور برگزار
ميشود مورد اس�تقبال عالقهمندان به
هنرهاي تجسمي قرار گرفته است.
جش��نواره تجس��مي فجر از  12بهمن
در م��وزه هنرهاي معاصر ،مؤسس��ه صبا و
فرهنگس��راي نياوران تهران ،همچنين در
مراكز استانهاي خوزستان ،يزد ،سمنان
و گلس��تان كار خود را آغاز كرده و روز 12
اس��فند با معرفي برگزي��دگان در تهران به
كار خود خاتمه خواهد داد.
حسن نوفرس��تي مدير روابط عمومي
جش��نواره تجس��مي فج��ر درخص��وص
اس��تقبال از آث��ار ب��ه نماي��ش درآم��ده ب��ه
«ايران» گفت :تا روز گذش��ته (چهارشنبه)
بيش از  15هزار نفر از آثار دومين جشنواره
تجس��مي فجر در ته��ران بازديد كردهاند و

ب��ه طور ميانگين در س��ه محل برگزاري هر
روز بيش از هزار نفر بازديدكننده داشتيم.
وي تأكي��د ك��رد :ب��ا توجه ب��ه رايگان
بودن نمايش��گاههاي جش��نواره تجسمي
فج��ر ،فرص��ت خوب��ي ب��راي گروهه��اي
دانش��جويي ،دانشآم��وزي و نهاده��اي
هنري اس��ت ك��ه از برنامههاي جش��نواره
استفاده كنند.
نوفرس��تي تأكي��د ك��رد :هماهنگ��ي
الزم ب��ا دانش��گاهها و آم��وزش و پ��رورش
صورت گرفته كه از موزه هنرهاي معاصر،
مؤسسه صبا و فرهنگسراي نياوران بازديد
گروهي به عمل آيد.
وي درخصوص آثار به نمايش درآمده
در م��وزه هنره��اي معاص��ر ني��ز گف��ت :در
ح��ال حاض��ر  250اث��ر در م��وزه هنرهاي
معاصر به نمايش درآمده اس��ت كه شامل
منتخب��ي از آث��ار عك��س ب��ا موض��وع امام
خميني(ره) و انقالب اس�لامي و با عنوان
«ام��ام و انق�لاب» ،آث��ار اس��تادان هن��ر در
رشتههاي خوشنويسي ،مجسمه و حجم،

معرفي بهترين بازيگران در نقش رئيس جمهور

پايگاه اطالعرساني مووي وب در يك نظرسنجي اينترنتي ،اقدام به معرفي فهرستي از
بهترين بازيگران ايفاگر نقش رئيس جمهور در فيلمهاي مختلف كرده است.
به گزارش «ايران» ،در رده نخس��ت اين فهرست فيلم «نيروي هوايي يك» محصول سال
 1997ق��رار دارد كه در آن هريس��ون فورد در نقش رئيس جمهور جيمز مارش��ال به ايفاي
نق��ش ميپرداخت .فيلم «برخورد عميق» در س��ال  1998با ب��ازي مورگان فريمن در نقش
رئي��س جمه��ور تام ب��ك و فيلم «رئيس جمه��ور امريكايي» در س��ال  1995با ب��ازي مايكل
داگالس در نقش رئيس جمهور آندري شفرد نيز به ترتيب به عنوان محبوبترين بازيگراني
كه نقش رئيس جمهور را ايفا كردند ،بر پلههاي دوم و س��وم اين فهرس��ت نشس��تند .برپايه
اي��ن گزارش ،بي��ل پولمن با ب��ازي در فيلم «روز اس��تقالل» ( ،)1996كوي��ن كلين با فيلم
«كبوت��ر» ( ،)1993دني��س كويد با ايفاي نق��ش در فيلم «رؤياه��اي امريكايي» ( )2006و
ب��روس گرين وود با فيلم «گنجين��ه ملي :كتاب محرمانه» در س��ال  ،2007ديگر رتبههاي
بعدي در اين فهرست را به دست آوردند.

پورتراب خواس��تار ايجاد سالنهاي
مناس��ب اج��راي موس��يقي ش��د و
خاطرنش��ان ك��رد :متأس��فانه يك��ي از
مش��كالت مهم موس��يقي در كشور ما به
نبود سالن موسيقي برميگردد كه بهتر
است بخش زيادي از هزينههاي عمراني
موس��يقي ب��ه س��اخت س��الن اختصاص
داده شود.

س��فال و س��راميك و نگارگ��ري ،منتخبي
از عكسه��اي مرح��وم بهم��ن جالل��ي و
تع��دادي از آث��ار گنجين��ه م��وزه هنره��اي
معاصر از كمالالملك تا معاصر است.
مدي��ر رواب��ط عموم��ي م��وزه هنرهاي
معاصر درخصوص اس��تقبال از جش��نواره
تجس��مي فجر در شهرستانها گفت :آمار
مش��خصي درب��اره تع��داد بازديدكنندهها
در دس��ت نيس��ت ،ام��ا ب��ا توجه ب��ه اينكه
براي نخس��تين س��ال اس��ت كه جش��نواره
تجس��مي فج��ر همزمان ب��ا ته��ران در 14
اس��تان ني��ز برگ��زار ميش��ود ،از همين رو
مورد اس��تقبال هنرمن��دان و عالقهمندان
هنرهاي تجسمي قرار گرفته است.
گفتن��ي اس��ت؛ آث��ار بخ��ش مس��ابقه
دومي��ن جش��نواره تجس��مي فج��ر ش��امل
عكس ،نگارگري ،مجسمهس��ازي ،نقاشي،
خوشنويس��ي ،س��فال و س��راميك و در
گالريهايمؤسسهصباوآثاربخشكاريكاتور
در فرهنگس��راي نياوران ب��ه نمايش عمومي
درآمدهاست.

يازدهمين جشنواره تئاتر «تجربه»
پ�س از چندين ماه تأخي�ر از  8تا 12
اسفندماه برگزار ميشود.
به گزارش ايس��نا ،اين جش��نواره قرار
ب��ود خردادم��اه برگزار ش��ود ،اما ب��ه دليل
پ��ارهاي از مس��ائل روز ،اج��راي آن ب��ه
تأخي��ر افتاد و ح��ال قرار اس��ت از  8تا 12
اسفندماه در دانشكده هنرهاي زيبا و تاالر
مولوي برگزار شود.
يازدهمي��ن جش��نواره تئات��ر «تجرب��ه»
ب��ا گروههاي��ي ك��ه پي��ش از اي��ن انتخ��اب
و هي��أت داوران��ي ك��ه معرف��ي ش��دهاند،
برگزار ميش��ود ك��ه آث��ار پذيرفته ش��ده در
بخشه��اي آزاد و خالقي��ت اين جش��نواره
تئاتر بدين ش��رح هس��تند« :دانش��کده هنر
و معم��اري» در بخ��ش آزاد :نمايشه��اي
«کارخانجات محصوالت دياکسيد کربن»
ب��ه كارگردان��ي محمداحس��ان کريم��ي،
«رادي��کال» به كارگرداني محمد مس��اوات و
علي محم��ودي« ،خراکت��ر» ب��ه كارگرداني
ميثم جهانگيري« ،ساالر زنان» به كارگرداني
آتوسا افش��اري و امينه مزروعي« ،اعترافات
يک ذهن خطرناک» به كارگرداني محس��ن
فيض« ،خب که چي؟» به كارگرداني سهيل
محزون.
در بخ�ش خالقي�ت :نمايشه��اي
«تهران»بهكارگردانيمرتضيميرمنتظمي،
«گرمخان��ه» ب��ه كارگردان��ي عل��ي اکب��ري
و رکس��انا صنمي��ار« ،آف تئات��ر ش��هر» ب��ه
كارگرداني اب��وذر س��اعدي و مريم اصباح،
«فرص��ت ش��مار کزي��ن »...ب��ه كارگردان��ي
محس��ن رنجب��ر ،وحي��د حاتميکي��ا و
محمدجوادرجببيگي.
«دانش�گاه س�وره» در بخ�ش
آزاد« :کم��دي کيهان��ي» ب��ه كارگردان��ي
اميرحسين مشاهيريفرد ،پيام سعيدي و
جاب��ر رمضاني« ،من» به كارگرداني نرگس
درخشان و دامون نوروزي.
در بخ�ش خالقي�ت« :اتوبوس��ي ب��ه
نامه سؤال؟» به كارگرداني محمد عبدي،
«دانشگاه تهران هنرهاي زيبا».

 11دالور فوتبالي!

وسترنكالسيك«7دالور»دوبارهسازي
ش��ده و با نام « 11دالور» با مضمون فوتبال
ساخته خواهد شد.
«ايروي��ن ولش» فيلمس��از ايرلنديتبار
س��ينما ،كارگردان نسخه جديد « 7دالور»
است.
نكت��هاي كه س��ازندگان فيل��م بر روي
آن تأكيد ويژه دارند اين اس��ت كه نس��خه
جديد برخالف نس��خه اوريژين��ال آن يك
كار وسترن نخواهد بود.
در قصه نس��خه جديد ش��خصيتهاي
اصل��ي و مثب��ت قص��ه اعض��اي ي��ك تي��م
فوتبال هستند.
آنه��ا بايد به خاطر اهالي يك محل كه
م��ورد ظل��م ق��رار گرفتهاند ب��ا آدمهاي بد
قصه مسابقه بدهند.

تعداد تحقیقات جشنواره مراکز
 300درصد رشد داشتهاند

علیرض�ا پوی�ا ،مس�ئول کارگ�روه تحقیقات جش�نواره مراکز اس�تانها گفت:
میتوان آینده خوبی برای آثار تحقیقی مراکز ترسیم کرد.
ب��ه گزارش مه��ر ،علیرض��ا پویا ،مس��ئول کار گ��روه تحقیق��ات هفدهمین جش��نواره
تولی��دات رادیوی��ی و تلویزیونی مراکز اس��تانها در گفتوگو با س��تاد خبری جش��نواره،
درباره روند جشنواره گفت :از جشنواره دوازدهم به بعد که بازنگری دقیق و همهجانبهای
در معیاره��ای ارزیابی و همچنین نظارت دقیقتر بر روند داوریها صورت گرفت ،ارتقای
س��طح کیفی تولی��دات پژوهش جش��نواره نیز به تبع ارتقای س��طح کیف��ی پژوهشهای
واحده��ای آموزش و پژوهش مراکز اس��تانها از ش��تاب بهتری برخوردار ش��د .وی ادامه
داد :از نظر کمی نیز این رش��د ش��تاب بیش��تری داش��ت به نحوی که نس��بت به جشنواره
دوازدهم حجم آثار ارسالی به بخش تحقیقات ،قریب به  300درصد رشد داشته است.

بشر موجودي است كه بايد بر خود غلبه كند.

نيچه

■ نگارخانه ميرمصور :نمايش��گاه خوشنويس��ي و نقاش��ي «عليرضا ش��يخي» و «يلدا
منصوريان» 28 ،بهمن تا  15اسفندماه ،ساعت  15تا  ،19تلفن88255142 :
■ گال�ري م�اه :نقاش��يهاي «مه��رو باقري» و «قاس��م محم��دي» 30 ،بهم��ن تا 11
اسفندماه ،ساعت  15تا  ،19تلفن22045879 :
■ گالري ش�يرين :تك عكسهاي «كامران عدل» 30 ،بهمن تا  15اسفند ،ساعت
 11تا  ،20تلفن22746758 :
■ گال�ري راه ابريش�م :نمايش��گاه عك��س از «حمي��را كرمل��و» 30 ،بهم��ن ت��ا 11
اسفندماه ،ساعت  11تا  ،19تلفن88788259 :
■ نگارخانه گنجينه :آثار خوشنويس��ي عبداهلل فرادي 30 ،بهمن تا  19اسفندماه،
ساعت  16تا ( 20خيابان خرمشهر ،خيابان شهيد صابونچي ،پالك )172
■ نگارخان�ه هفت ثم�ر :تابلوه��اي كالژ «مهرن��از جاللي قاج��ار» 30 ،بهم��ن تا 5
اسفندماه ،تلفن88731403 :
■ گالري ضرابي :نمايشگاه عكس از زهرا پنجاهشاهي و آزاده اسكندري 30 ،بهمن
تا  4اسفندماه ،ساعت بازديد  17تا  ،20تلفن22309054 :
■ نگارس�تان شاهد :نمايشگاه تصويرسازي از «الهه ميربابائيان» 18 ،تا  29بهمن،
ساعت  9تا  12و  15تا  ،18تلفن66969626 :
■ گالري ماه مهر :نمايش��گاه مش��ترك كاريكاتور بنياس��دي و توكا نيس��تاني27 ،
بهمن تا  6اسفندماه ،ساعت  16تا  ،20تلفن22045879 :
■ گالري والي :نمايش��گاه نقاشي «فيروزه نظري» 29 ،بهمن تا  4اسفندماه ،ساعت
 16تا  ،20تلفن88047698 :
■ گالري گلس�تان :نقاشيهاي «بهمن نيكو» 7 ،تا  12اسفندماه  ،88ساعت  16تا
 ،20تلفن22541589 :

علي شادمان

امروز با ...

گ�روه فرهن�گ و هن�ر :راضيه غنج�ي :بازي
بينظي��ر عل��ي ش��ادمان در «مي��م مثل مادر» رس��ول
مالقليپور را كمتر كسي فراموش ميكند .بازيگري
كه با س��ن كم ،بهخوبي در اين فيلم درخشيد و اثري
ماندگار در كارنامه خود به جا گذاشت .علي شادمان
 13ساله فن بيان بسيار خوبي دارد و هنگام صحبت
با او احس��اس ميكنم با يك بازيگر پا به سن گذاشته
گفتوگ��و مي كنم ب��ا اينكه هن��وز دوران نوجواني را
س��پري مي كن��د اما دغدغه ه��اي بزرگ��ي دارد براي
انتخاب نقش ظرافت بس��ياري به خ��رج مي دهد ،او
ب��راي ب��ازي در فيل��م «زماني براي دوس��ت داش��تن»
س��اخته ابراهيم فروزش دو جايزه از جش��نواره بينالمللي فيلم كودك و نوجوان المپيا
كه در يونان برگزار شد را كسب كرد .گفتوگويي با او داشتيم كه مي خوانيد:
■ در حال حاضر مشغول چه كاري هستيد؟
مش��غول بازي در س��ريال «س��رزمين كهن» به كارگرداني كمال تبريزي هستم كه
البته بخشي از آن فيلمبرداري شده و ادامه آن بعد از عيد آغاز ميشود.
■ از قصه اين سريال بگوييد؟
اين س��ريال كه حال و هوايي تاريخي دارد به تاريخ سياسي اجتماعي ايران از سال
 1320تا پيروزي انقالب اسالمي ميپردازد كه در آن قصه كودكي به نام «رهي» روايت
ميشود كه بعد از بمباران دهكدهاي توسط نيروهاي متفقين ،از زير آوار بيرون كشيده
ميشود .رهي پس ازمدتي همراه با مادرش راهي تهران ميشود .خانواده تودهاي او را
حمايت ميكنند ،بزرگتر كه ميشود اتفاقاتي او را به دربار ميبرد و سالهايي را هم در
آنج��ا ميگذراند و كمكم به هويت واقعي خود پي ميبرد ،بعد به يك خانواده مذهبي
ميپيون��دد .به اين ترتي��ب جريانهاي سياس��ي ،اتفاقات دربار و ش��كلگيري انقالب
اس�لامي با بزرگ ش��دن اين كودك تصويري ميشود .اين س��ريال با اينكه از مضموني
تاريخ��ي برخوردار اس��ت اما به زندگي عاطفي هم ميپ��ردازد و در نهايت دقت به هر دو
وجه پرداخته است .من از سن  7تا  14سالگي اين كودك را بازي ميكنم.
■ كار با آقاي تبريزي چطور بود؟
آق��اي تبريزي به تم��ام حركتهاي بازيگر دق��ت دارند و روي آنه��ا تمركز و كمك
بسياري به حسهاي بازيگر ميكنند و جز افتخارات من است كه با چنين كارگرداني
كه نمونهاش كمتر يافت ميشود همكاري ميكنم.
■ در بازيگري براي آينده چه برنامهاي داريد؟
براي من در زندگي درس در اولويت قرار دارد و هميشه براي ادامه راه بازيگري به
اين فكر ميكنم تا جايي ادامه دهم كه به درسم لطمه وارد نشود.
■ دوست داري در آينده چه شغلي را انتخاب كني؟
دوست دارم دارو ساز شوم.
■ آموزش بازيگري براي كودكان و نوجوانان را چطور ارزيابي ميكنيد؟
امي��دوارم آم��وزش بازيگ��ري براي رده س��ني جدي تر ص��ورت بگيرد تا ما ش��اهد
حضور كودكان و نوجوانان با استعداد در بازيگري باشيم.
■ پيشنهاد تازهاي داري؟
پيش��نهادات مختلفي داش��تهام اما براي پذيرش نقش كارگردان ،همبازيهايم و
به خصوص نقش اهميت بس��زايي دارد و تمايل دارم همواره نقش اول را بازي كنم به
همين دليل بازي در هر فيلمي را نميتوانم بپذيرم.

نامههايي كه خالق ناتوردشت به دوستش مينوشت ،فاش كرده است

سلينجر نويسندهاي پركار بود

نامههاي��ي ك��ه ج��ي .دي .س��لينجر ب��ه يك��ي از
دوس��تان قديمي خود مينوش��ت ،حاكي از آن اس��ت
كه «خالق ناتوردش��ت» پس از توقف انتش��ار آثارش در
سال  ،1965همچنان به نويسندگي مشغول بود.
به گ��زارش «ايران» به نقل از گاردين ،س��لينجر كه
ماه گذش��ته در س��ن  91سالگي و پس از س��الها انزوا
از جامع��ه ادب��ي درگذش��ت ،اي��ن نامهه��ا را در فاصله
س��الهاي  1951-1993خطاب به دوستي قديمي
به نام «اي مايكل ميچل» مينوشت.
او در اي��ن  11نام��ه كه بزودي نمايش��گاهي از آنها
در م��وزهاي در نيويورك برپا خواهد ش��د ،به روحيه پركار خود و عالقهاش به نوش��تن
اشاره ميكند و حتي مينويسد كه جواب دادن به تلفنها در حين نوشتن چيزي ،او
را بياندازه عصبي و برآشفته ميكند .اين نامهها نشان ميدهند كه او هر روز كارش
را رأس س��اعت  6يا حداكثر هفت صبح آغاز ميكرده و دوس��ت نداشته كسي بجز در
مواقع بسيار ضروري ،مزاحم كارش شود.

آل پاچينو و يك فيلم پليسي ديگر

آل پاچين�و در نق�ش ي�ك مأم�ور پلي�س در
ي�ك پروژه س�ينمايي تازه به ايف�اي نقش خواهد
پرداخت.
ب��ه گ��زارش «اي��ران» ب��ه نق��ل از هالي��وود ريپورتر،
اي��ن فيلم با نام «پس��ر هيچكس» توس��ط ريت��و مونتيل
كارگردان��ي خواه��د ش��د و ماه آين��ده جل��وي دوربين
خواهد رفت .آل پاچينو كه سابقه درخشاني در ايفاي
نقش مأموران پليس دارد ،جايگزين رابرت دنيرو براي
بازي در اين پروژه سينمايي ميشود.
برپاي��ه اي��ن گ��زارش ،فيلمنام��ه اي��ن فيل��م ك��ه
توس��ط خود مونتيل نوش��ته شده ،داس��تان مأمور پليس جواني اس��ت كه براي انجام
مأموريتي به يك محله كارگرنش��ين اعزام ميش��ود و در اينجاس��ت كه با فاش ش��دن
يك راز قديمي ،زندگي شخصي و خانوادگياش در معرض خطر قرار ميگيرد .ترنس
هاوارد ،ري ليوتا و كتي هولمز ديگر بازيگران فيلم «پسر هيچ كس» هستند.

