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آوار بغض بر شانه ها

بهبهانهتشییعوبدرقه ُحزنانگیزآتشنشانانشهید

«سهم شک» کلهرنیا در گالری آ

پــس از مدتها انتظار ،باالخره آثاری از بهرام کلهرنیا
تجسمی
با مدیوم طراحی و با عنوان «ســهم شــک» ،در گالری
«آ» به نمایش در آمده است .کلهرنیا را بیشتر بهعنوان
صبا موسوی
گرافیســت و تصویرســاز میشناســیم .او در بسیاری از
جشــنوارههای هنری دبیر و داور بوده اســت و بسیاری
از هنرجویــان عالقهمند بودند آثــارش را از نزدیک در
یک نمایشــگاه ببینند،اما در این نمایشگاه نه کارهای
گرافیکی یا تصویرسازی وی ،بلکه طراحیهای او که با
مداد روی مقواهای  50در  70سانتیمتری خلق شده،
به دیوار نصب شــده اســت .در ایــن طراحیها ،تلفیق
چهرههای شکســته شده انسان را با سر پرندهها و موجودات ترسناک میبینیم
کــه گویــی طراح میخواهد ســردرگمی ،شــک و شــاید نقابهــای انســانی را در
فضای شکسته کوبیسم و ترکیبی از فرا واقعیتهای رؤیا گونه «سوررئالیسمی»
را در یک المکانی نشــان دهد .چهرههایی که هم میترســند و هم میترســانند.
کلهرنیــا ایــن طراحیها را روایت حال شــخصی خود میداند ،امــا اگر یک بار با
وی همکالم شــده باشیم ،میبینیم که او شخصیتی بســیار آرام در گفتار و رفتار
دارد و حال برای بیننده بســیار جالب اســت که آشــفته حالی درونی او را در این
 18طراحی ببیند .این طراحیهای بدون عنوان که حالتی اسطورهای نیز به خود
گرفتهاند ،حس داســتانگویی و ادبیــات را در ذهن بیننده تداعی میکنند؛گویی
چهرهها میخواهند دهان بازکنند و از سرگذشت خود بگویند .این نمایشگاه تا
 22بهمن ماه در گالری «آ »برپا خواهد بود.

کتاب

صد شهر در سودای
کسب عنوان پایتخت کتاب ایران

یکصــد شــهر در رقابت ســومین دوره طرح انتخاب
پایتخت کتاب ایران شرکت کردند .به گزارش ستاد
اطالعرســانی رویدادهای ترویــج کتابخوانی ،ابراهیم حیــدری دبیر اجرایی
رویدادهای ترویج کتابخوانی گفت :در ســومین دوره طرح انتخاب پایتخت
کتــاب ایران ،صد شــهر بــا چند صد طرح و ایــده و برنامه ترویــج کتابخوانی
شرکت کردهاند .در این دوره به نسبت دو دوره قبل با افزایش کمی و کیفی
ســطح رقابــت شــهرها در ترویــج کتابخوانــی روبــرو هســتیم .وی همچنین
دربــاره فرآینــد داوری این جشــنواره تصریح کــرد :داوری آثار رســیده در دو
مرحله انجام میشــود و در نهایت آثار و ایدههایی که شــاخصهای مد نظر
جشنواره را رعایت کرده باشند بهعنوان برگزیده معرفی خواهند شد.

وابســته فرهنگــی سرکنســولگری جمهــوری اســامی
ایــران  -نخجــوان بــا وزیــر فرهنــگ و گردشــگری
توگو کــرد .در این نشســت ،ناتوان
جمهــوری خودمختــار نخجوان دیــدار و گف 
قدیم اوا وزیر فرهنگ و گردشگری بر وجود ظرفیتها و قابلیتهای متعدد در
بخشهای گردشگری و فرهنگی و هنری نخجوان تأکید و تصریح کرد که بستر
همکاریهای فرهنگی و گردشگری دوجانبه فراهم است .وی افزود برنامههای
توســعه عرصههای فرهنگی ،گردشگری و هنری در نخجوان در حال اجراست
و بیش از  1200مکان تاریخی و  28موزه در نخجوان وجود دارد .حسین آقازاده
وابســته فرهنگی سرکنســولگری جمهوری اســامی ایران-نخجــوان نیز در این
دیــدار از مســاعدتها و همکاریهــای صــورت پذیرفتــه در توســعه تعامــات
هنــری ،فرهنگی و ...تشــکر و قدرانــی و تصریح کرد با توجه به گســترش تبادل
هیأتهای بلندپایه دو کشور در دوسال اخیر ،ضرورت ایجاب میکند بهموازات
سایر حوزهها ،بخشهای هنری ،علمی و فرهنگی فعالتر شوند.

«پردگیان باغ سکوت» بار دیگر بر صحنه تاالر وحدت

کیهان کلهر که پیش از این با اجراهای متعدد خود در شــهرهای
دیگر ایران مورد اســتقبال فراوان قــرار گرفته بود بار دیگر در تاالر
وحــدت به روی صحنه مــیرود .کیهان کلهر اجراهــای خود را در
روزهای ابتدایی بهمن در همدردی با حادثه دیدگان ســاختمان
پالســکو لغــو کــرده بــود امــا دوبــاره بــه اســتقبال عالقهمندانش
مــیرود .در این اجرای دو روزه ،نوید افقه (تنبک) ،هادی آذرپیرا
(تار) و علی بهرامی فرد (سنتور) کیهان کلهر را همراهی میکنند.

برگزاری تورهای استانی ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی

طرح ملی اجراهای اســتانی ارکســترهای ملی و ســمفونیک تهــران به همت
بنیاد رودکی آغاز شد .علی اکبر صفیپور ،مدیرعامل بنیاد رودکی در این باره
اظهــار کرد :در ادامه سیاســتهای ارکســترها ،یکی از اهداف بنیــاد رودکی که
وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســامی هم بر آن تأکید ویژه داشــتهاند توسعه
فعالیتهای هنری و ایجاد فرصت مناسب برای عالقه مندان به موسیقی در
ســایر استانها برای بهرهگیری از این هنر است .به همین منظور بنیاد رودکی
تور اجرای استانی این ارکسترها را در دستور کار خود قرار داده است.

ثبتنام برای  4نمایشگاه کتاب استانی

مؤسســه نمایشــگاههای فرهنگــی ایــران از آغاز ثبتنام ناشــران
برای حضور در چهار نمایشــگاه کتاب اســتانی در ماه اســفند خبر
داد .ناشران سراسر کشور تا  ۱۹بهمن میتوانند به سایت مؤسسه
نمایشــگاههای فرهنگــی ایــران بــه آدرس  www.icfi.irمراجعه
و ثبتنــام کنند .نمایشــگاههای کتاب یــزد از تاریخ ۱تا  ۶اســفند،
قزویــن  ۲تــا  ۷اســفند ،ایــام  ۸تا  ۱۳اســفند و منطقــه آزاد اروند
(آبادان)  ۱۰تا  ۱۵اسفند برگزار میشود.

رونمایی مجسمههای «مدارا» در گالری ثالث

نمایشگاه «این گونه شیوه مدارا» امیر حسین دلبری در گالری ثالث آغاز به کار کرد.
در این نمایشــگاه  32مجســمه کوچک ،دو مجســمه بزرگ 60 ،قطعه جواهرات
معاصر ،سه چیدمان که نقدهایی اجتماعی انسانی را بازتاب میدهند و سه کتاب
شامل آثار این هنرمند جوان رونمایی شده است .نمایشگاه آثار امیرحسین دلبری
عصــر هشــتم بهمن در گالــری ثالث واقــع در خیابان کریمخان ،بین ماهشــهر و
ایرانشهر پالک  148آغاز به کار کرده و تا  19بهمن ماه دایر خواهد بود.

انصراف «فرهادی» از حضور در مراسم «اسکار»

بیانیه آکادمی اسکار پیش از اعالم انصراف فرهادی :ما بهعنوان حامی فیلمسازان و حقوق بشر شدیداًاز احتمال ممنوعیت ورود فرهادی به امریکا ناراحت هستیم

«ایران» :غیبت اصغر فرهادی فیلمساز جهانی
سینمای ایران در مراسم اسکار  2017حاال به یکی
از مهمترین دغدغههای بســیاری از هنرمندان و
رســانههای داخلی و خارجی تبدیل شــده است.
ماجرا را دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا و
سنگی که در چاه انداخت آغاز کرد .در پی امضای
دســتور ممنوعیــت ورود مســلمانان اهــل هفت
کشور از جمله ایران به ایاالت متحده امریکا تا 90
روز آینــده گمانه زنیهــا در مورد حضور یا غیبت
فرهادی در اســکار آغاز شــد .پیــش از همه ترانه
علیدوســتی بازیگر فیلم تازه فرهادی در توییتی
نسبت به اقدام نژادپرستانه ترامپ اعتراض کرد
و خبــر داد که به همین دلیل در مراســم شــرکت
نخواهــد کــرد .او همچنین در توییــت دیگری که
روز شــنبه منتشــر کرد نوشــت« :هیج فرد ایرانی
بــرای حملــه تروریســتی در خاک امریــکا متهم
نشــده اســت؛ مهاجمان یازده ســپتامبر شهروند
کشــورهایی هســتند که در فهرســت تحریمهای
امریکا قرار ندارند».
ëëاعالم موضع رسمی اصغر فرهادی
حــاال اصغــر فرهــادی در یادداشــتی کــه روز
گذشته در نیویورک تایمز منتشر کرد ،رسماً اعالم
کرد که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد.
به گزارش سينماسينما ،ترجمه نوشته اصغر
فرهادي در نيويورك تايمز به اين شرح است:
متأسفم كه از طريق اين نوشته اعالم ميكنم
در مراسم اسكار امسال در كنار ديگر اهالي سينما
شــركت نخواهم كرد .در روزهاي گذشته با وجود
شرايط غيرمنصفانهاي كه براي ورود مهاجران و
مسافران چند كشور به اياالت متحده پيش آمد،
همچنان تصميمم بر حضور در اين مراسم بود
و ابــراز نظراتــم به رســانهها درباره اين شــرايط و
به هيــچ عنوان قصــد حضور نداشــتن يا تحريم
مراسم را به نشانه اعتراض نداشتم چون آگاهم

كــه بســياري از اهالي ســينماي امريــكا و اعضاي
آكادمــي مخالــف افراطيگــري و تندرويهايــي
هســتند كــه ايــن روزهــا بيــش از گذشــته در حال
اعمــال اســت و همانگونــه كــه روز اعــام نتايج
آكادمي به پخشكننــدهام در امريكا اعالم كردم
به همــراه مديــر فيلمبــرداريام در اين مراســم
حضور خواهيم داشــت ،همچنان تصورم همراه
بــودن در ايــن اتفــاق بــزرگ فرهنگــي بــود .امــا
امــروز به نظر ميآيد كه اين امــكان حضور با اما
و اگرهايــي همراه اســت كه برايم بــه هيچ عنوان
پذيرفتنــي نيســت حتــي اگــر براي ســفر مــن به
امريكا استثنايي قائل شــوند .پس مايلم آنچه را
كــه قرار بود در فرصت ســفرم بيان كنم در اينجا
ابراز نمايم.
تندروهــا بــا وجــود جنگهــا و دعواهــاي
سياسيشــان در همه جاي دنيا ،بســيار شــبيه به
هم به جهــان مينگرند .آنها بــراي درك جهان
چــارهاي ندارند جز تقســيم آن بــه دو بخش ما و
ديگــران تا همواره با ســاختن تصويــري هولناك
از ديگران ،مردم كشورشــان را دچار ترس از آنها
بكننــد .ايــن فقــط محدود بــه امريكا نيســت .در
كشــور من نيز تندروها اينگونهاند .سالهاست در
دو ســوي اقيانوس عدهاي تندرو تالششــان بر آن
است تا از مردم كشور مقابل تصويري غيرواقعي
و هولنــاك بســازند و از تفاوتهاي بين ملتها و
فرهنگهــا اختالفــات و از اختالفات دشــمنيها
و از دشــمنيها تــرس ايجــاد كننــد .تــرس مردم
ابــزار مهمياســت بــراي توجيــه افراطيگــري و
تنــدروي صاحبــان ذهنهــاي بســته .حــال آنكه
من باور دارم شــباهتهاي بين انسانها در روي
اين كره خاكي در ســرزمينها ،فرهنگها و اديان
مختلف بســيار گســتردهتر از تفاوتهاســت .من
بــاور دارم ريشــه بســياري از خشــونتهاي امروز
جهــان در ميان ملتها را بايــد در تحقيرهاي دو

حمایت الریجانی از ترانه علیدوستی
به خاطر تحریم اسکار

نیم نگاه

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی از واکنش ترانه علیدوستی دربرابر
قانــون جدید امریکا درباره ســفر اتبــاع خارجی حمایت کرد .علــی الریجانی در
نشســت علنــی دیروز مجلس شــورای اســامی در نطــق پیش از دســتور خود با
اشاره به اقدام اخیر دولت امریکا در لغو صدور ویزا برای اتباع برخی کشورهای
اســامی بویژه اتباع ایرانــی گفت :موضع هنرمند گرامی ما (ترانه علیدوســتی)
در تحریم حضور در جشــنواره هنری امریکا نمونــهای از غیرت ملی ملت ایران
است .دولت امریکا باید از این نمونه درس بگیرد که در مقابل یک ملت بزرگ
و ریشــه دار و متمدن قرار دارد و اینگونه اقدامات عجوالنه و نارس بیش از آنکه
قدرت آنها را نشان دهد ،هراس و ضعف آنها را هویدا میکند.

توجو كــرد و تحقيرهاي
ســويه ديروزشــان جســ 
امــروز ملتهاي ديگر به يقين بذرياســت براي
خشــونتهاي فــردا .تحقيــر ملتهــاي ديگر به
بهانه حفظ امنيت مردم يك كشور پديده تازهاي
در جهــان نيســت و همــواره خود زمينــهاي براي
ايجاد شــكاف و دشمني در آينده بوده است .من
از ايــن طريــق انزجــار خــود را از شــرايط تحميل
شده ناعادالنهاي كه براي ورود قانوني بعضي از

هموطنانم و همچنين مردم شش كشور ديگر به
اياالت متحده در حال اعمال اســت ابراز ميكنم
و اميدوارم اين شرايط منجر به شكاف بيشتر بين
ملتها نشود.
ëëحمایت اسکار از فرهادی
آکادمــی علــوم و هنرهای ســینمایی اســکار
هم البته در این میان بیکار ننشســت و بیانیهای
نســبت به اخبار ممنوعیت ورود اصغر فرهادی

بــه امریــکا منتشــر کــرد .در ایــن بیانیــه آمــده
اســت« :آکادمــی اســکار از دســتاوردهایی در
هنــر فیلمســازی تجلیــل میکنــد کــه در پی گذر
از مرزهــا و ارتبــاط برقــرار کردن بــا مخاطبان در
سراســر جهان صــرف نظــر از ملیــت ،قومیت و
تفاوتهــای مذهبــی اســت .ما بهعنــوان حامی
فیلمسازان و حقوق بشر تمامی افراد در سراسر
جهــان شــدیداً از ایــن موضوع ناراحت هســتیم
که اصغر فرهــادی کارگردان برنده اســکار فیلم
«جدایــی نادر از ســیمین» به همــراه بازیگران و
عوامــل فیلــم نامزد اســکار «فروشــنده» ممکن
اســت امســال از ورود به امریکا به سبب مذهب
و کشورشان منع شوند».
ëëهمه چالشهای یک دستور
دســتور غیرعقالنــی ترامــپ فقــط گریبــان
مســافران ایرانــی را نگرفتــه ،بلکــه حــاال یکــی از
مهمترین جشنهای هنری دنیا را هم با چالش
روبــهرو کرده اســت .نشــریه اینترنتی میــرور هم
در همین باره نوشته اســت« :ممنوعیت ترامپ
برای مســلمانان به این معناســت کــه کارگردان
ایرانــی نامــزد اســکار نمیتوانــد در این مراســم
حضور داشــته باشــد« ».ســی بیاس نیــوز» هم
بــا انتشــار گزارشــی در ایــن بــاره نوشــته اســت:
«کارگردان نامزد اســکار بعد از صدور دستور تازه
ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان هفت
کشــور مســلمان به امریکا ،نمیتواند در مراســم
اسکار حضور پیدا کند».
فیلــم «فروشــنده» امســال بهعنــوان یکــی از
نامزدهــای نهایی شــاخه بهترین فیلــم خارجی
جوایــز ســینمایی اســکار بــا فیلمهــای «تونــی
اردمان» از آلمان« ،ســرزمین مــن» از دانمارک،
«تنا» از اســترالیا و «مردی به نام اُو» از ســوئد روز
یکشنبه هشتم اسفند در دالبی تیهتر لسآنجلس
به رقابت خواهد پرداخت.

گزارش «ایران» از افتتاحیه سیوپنجمین جشنواره فیلم فجر

تجلیل سینما از ستارههای شهر

فرهاد توحیدی :از جای خالی کیانوش عیاری و فیلم «کاناپه» اظهار تأسف میکنم

نرگس عاشوری

خاکســتر نشســته بــر فرق شــهر بــا تــار و پــود وجود
آدمهایش ترکیب شده است .چند وقتی است قصه
قهرمانیشــان فضــای شــهر را عــوض کرده اســت.
ی تپنده قلبهایشــان ذره ذره در هوای شهر
مهربان 
منتشــر شــده و آهنــگ زندگــی را تغییر داده اســت؛
مســئولیتپذیری و ایثارشــان تبدیل به گردی شده
و در جان مردمی حل شــده اســت که گویا فراموش
کــرده بودنــد مهربانی هســت ،عشــق هســت ،ایثار
هست و 10 ...روزی است هر جا که پا میگذاری ستاره
مجلس آنها هستند و هنرشان در ابالغ پیام انسانیت
اســباب تمجید هر اهل هنر .شــنبه عصری تاریک و
دودآلــود ،باز هــم در نقطهای از تهران در مجلســی
کــه بهانهاش نور و صدا و تصویر و قصه اســت همه
اهالیاش با ســینما از آنهایی که قصه پروانگیشان
پایــان پایان تلخ پالســکو را جــاودان کرد،
تلخــی بی ِ
به احترام ایســتادند و یکســره قهرمانان این افسانه
را تشــویق کردنــد تــا فرامــوش نکنیم که ســتارهها و
قهرمانان فقط برای سینما و قصههایش نیست.
ëëتجلیل سینما از ستارههای شهر
 9بهمنمــاه در حالــی کــه دمــای تهــران افت
داشــت ،هــوای برج میــاد اما گــرم بــود از حضور
ســینماگران و یادبــود آتشنشــانان جاودانــی کــه
در حــال و هــوای مهــرورزی بودند .افتتاحیه ســی
و پنجمیــن دوره جشــنواره فیلــم فجــر همچــون
تمــام گردهماییهــای اهالی هنــر در ایــن ایام به
یــاد آنهــا گــره خــورد و از علــی مهدیــان بهعنوان
آخرین آتشنشان نجات یافته پیش از فروریختن
ساختمان پالسکو و نماینده آتشنشانان قدردانی
شد .اگرچه قول گرفته و عهد کرده بود به یک شرط
حاضر اســت بهعنوان یکــی از شــاهدان خلق این
غم
قهرمانی روی ســن حاضر شــود که بــه خاطر ِ
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تقدیر از تورج منصوری ،فیلمبردار

نشســته بر صدا و سرخی داغ چشــمانش کسی او
را تشــویق نکند .همه حاضران به احترام خواسته
او در ســکوت ایســتادند و در غوغــای دلشــان او را
تحســین کردند تا زمانی که با کســب اجازه مجری
برنامــه ،ایــن شــوق در دســتانی که بر هــم کوبیده
میشــد اذن ظهــور یافــت .این تشــویقها به گفته
او بــرای آنهایــی بود که رفتند و ســه ســاعت و نیم
ســاختمانی را نگه داشتند تا چندصد نفر فرصت
خارج شدن از ساختمان را داشته باشند .او خطاب
به شــهروندان درخواست کرد ایمنی را حفظ کنند
تا دیگر چنین حوادثی تکرار نشود .اگر چه به گفته
تــورج منصــوری یکــی از هنرمندانی کــه فراموش
نکرده است عالوه بر فیلمبردار ،شهروند پایتخت
کشورشنیزهست،آلودگیهوامیتواندساختمان
پالسکو بعدی باشد .او که بهعنوان سومین هنرمند
بخش تجلیل و بزرگداشــتهای مراسم روی سن
حاضر شده بود خطاب به حاضران گفت :اگر من
که از نظر شــما آدم مهمی هستم ،حرفی بزنم به
آن گــوش میدهیــد و عمل میکنید؟ و در پاســخ
مثبت حاضران افزود :خواهش میکنم ساختمان

تقدیر از علی مهدیان ،آتش نشان

پالســکو را فراموش نکنید و در نظر داشــته باشــید
هوای تهران و شــهرهای بزرگ کشــورمان ممکن
است ساختمان پالسکوی بعدی باشد؛ پس کمی
رعایتکنیم.چنینبارقههاییازتجلیلهاوحضور
سینماگران سبب شــد تا افتتاحیه سی و پنجمین
جشــنواره فیلم فجر صرفاً مراســمی برنامهریزی
شــده و مطابــق بــا کنداکتــوری نباشــد کــه چنــد
سخنرانی رسمی پشت هم ردیف شدهاند .در کنار
حضور و سخنان سینماگران دلنوشته وزیر فرهنگ
و ارشاد اسالمی رضا صالحی امیری پیامی از وفاق
و همدلی با ســینماگران داشــت که در مســند یک
مدیر فرهنگی خطاب به ســینماگران کشور گفت:
«ما بــه اصحاب هنــر از جمله ســینماگران بزرگ
اعتمــاد داریم .ما شــما را باور داریم و معتقدیم با
کمک شما میتوانیم به کاهش آسیب اجتماعی،
فرهنگ عمومی و توسعه اخالق نزدیک شویم».
ëëتحسینترانهایعلیهترامپ
ترانه علیدوســتی و واکنشش نسبت به قانون
جدیــد ترامــپ حســن مطلــع ســخنان مدیــران
ســینمایی و ســینماگران در این مراســم بــود .در

شــبی کــه از خانــواده شــهید کنعانــی بهعنــوان
یکــی از شــهدای مرزبــان و بــه تعبیــر حجتاهلل
ایوبــی شــهدای حریــم قدردانــی شــد رئیــس
ســازمان ســینمایی با اشــاره بــه بازتاب گســترده
اعــام تحریــم اســکار توســط ترانه علیدوســتی،
ســینماگران را مــرزداران فرهنــگ عنــوان کــرد و
از عبــاس کیارســتمیها و اصغــر فرهادیهــا یاد
کــرد .غالمرضــا موســوی تهیهکننده ســینما هم
به احترام ترانه علیدوســتی کاله از ســر برداشت
و از طــرف خــود و همکارانــش از او تشــکر کرد .او
کــه بعد از محمد کاســبی بــرای دومین بخش از
بزرگداشتها روی سن حاضر شده بود البته یک
درخواســت مهم هــم از اهالی ســینما و مدیران
مربوطه داشــت :مســئوالن مقدرات صنف را در
اختیار کسانی که سابقهشان را میدانیم نگذارند.
ëëگله از قدر نشناختن عیار سینما
همانطور که انتظار میرفت مراسم افتتاحیه
جشــنواره فیلم فجر خالی از گالیه برای رد شــدن
فیلم یکی از با اخالقترین ســینماگران کشورمان
نبــود .طاها ذاکر که برای دریافت ســیمرغ بلورین

خوشبختیهای کوچک در روزهای پایانی جشنواره تئاتر فجر
شکوه مقیمی

ســیوپنجمین جشــنواره تئاتر فجر در نهمین
روز بهمــن بــا اســتقبال تماشــاگران رو بــه رو
شــد .نمایــش «گرگ و میــش» بــه کارگردانی
کریســتینا گالبیاتــی کــه از کشــور ســوئیس در
ایــن دوره از بخــش ملل جشــنواره اجــرا دارد،
روز شــنبه در دومیــن روز از اجــرای خــود در
ســالن اصلــی مرکــز تئاتــر مولوی همچنــان با
اســتقبال هنرمنــدان و عالقهمنــدان تئاتر روی
صحنــه رفــت .بهــزاد فراهانــی ،گالب آدینــه،
محمدعلــی ســاربان ،حمیدرضــا نعیمــی،
هرمــز هدایــت ،یارتا یاران ،رضا آشــفته ،امین
عظیمــی ،اصغر نوری ،یاســر خاســب ،حســن
پارسایی ،حسن باســتانی ،رامونا شاه ،مهرداد
رایانیمخصــوص ،شــیرین بزرگمهر ،حســین
فرخــی ،فهیمــه رحیمنیــا ،احمــد کامیابــی
مســک ،امیرحســین حریــری ،داوود فتحعلی
بیگی ،حســین راضــی و ...از جمله هنرمندانی
هستند که از این نمایش دیدن کردند.

نمایــش «افســانه ببر» اثر هــادی عامل با
تکبازیگری هدایت هاشــمی دیگر نمایشــی
اســت کــه روز شــنبه در تــاالر ســایه مجموعه
تئاترشــهر اجــرا و با اســتقبال تماشــاگران رو
به رو شــد وبه دلیل پر شــدن ظرفیت سالن،
تعــدادی از تماشــاگران ناچــار شــدند روی
زمیــن بنشــینند .ایــن تئاتــر تکگویــی طنزی
برگرفتــه از یــک نمایشــنامه چینــی اســت.
ســربازی چینــی در راهپیمایــی بــزرگ ایــن
کشــور شــرکت میکند ولــی دراثر برخــورد با
دشمن پایش زخمی شــده و مجبور میشود
از گــروه جدا شــود .در نهایت بعــد از اینکه از
ســیل عظیمــی خــودش را نجــات میدهــد
بــه غــاری بــزرگ رســیده که یــک مــاده ببر و
بچههایــش آنجا زندگــی میکننــد و برخورد
ایــن دو کــه گویــی هــر دو هــم ناطق هســتند
نمایشــی جــذاب را بــرای مخاطــب رقــم
میزنــد« .افســانه ببــر» یکــی از نمایشهای
برگزیده محیطی در ســال  ۹۰بود که در ســال
 95در مجموعــه تئاتر باران مجدداً اجرا شــد

همسطح با اجراهای اروپایی

نگاه
بــه نظــرم کیفیــت اجراهــای ســی و پنجمین جشــنواره تئاتــر فجر،
ً
خــوب ،خیلیخــوب و بعضــا خیلیخیلیخوب اســت .بســیاری از
نمایــش هــا با اجراهای عالی اروپایی در ســطح یکســانی هســتند و
بعضی از آنها واقعاً تأثیرگذارند .من کارهای متعددی با کارگردانان
جشــنوارهها انجام دادهام ،نه فقــط کارگردانها ،همچنین با خیلی
از اجراکننــدگان .بنابرایــن مــا عالیتریــن اجراهای دنیــا را دیدهایم
تئودوراسپیریتور
و دیدمــان بیشــتر طبــق اجراهای بینالمللی اســت نــه محلی .ما
کارگردان یونانی تئاتر
و داور جشنواره تئاتر فجر
جشــنواره خیلــی بزرگــی در آتــن داریــم و تئاترهــا و جشــنوارهها و
اجراهای خیلی زیادی را در شهرهای مختلف اروپا تماشا کردهایم،
ولی در اروپا ،مخصوصاً در یونان تئاترهای ایرانی شناخته شده نیستند و من از آن هیچچیزی
نمیدانســتم و بــرای من بســیار شــگفتآور بود که چنیــن اجراهای خوبــی از ایــران را دیدم.
کارهای جشنواره تئاتر ایران از نظر سطح کاری و کیفیت ،در سطح تمامی جشنوارههای خوب
اروپایی است که ما تاکنون شاهدش بودهایم ،اما مسألهای که وجود دارد این است که فضای
رقابتی حاکم بر این جشــنواره با فضای اصلی رقابتی جشــنوارهها همسو نیست .سازماندهی
و مدیریت جشــنواره برای میهمانهای بینالمللی خیلی خوب و دوســتانه است و مردم نیز
خیلی گرم و مهربان هستند و برای ما هم خیلی خوشایند است که اینجا هستیم.

و دیپلــم افتخــار بــرای طراحــی پوســتر «فصــل
بارانهای موســمی» روی ســن حاضر شــده بود،
گفت :معتقدم این جایزهها نیستند که به ما اعتبار
میدهنــد ایــن ما هســتیم که بــه جایزههــا اعتبار
میدهیــم .پس به این جایزه اعتبار میدهم و آن
را به کیانوش عیاری برای «کاناپه» تقدیم میکنم.
فرهاد توحیدی بهعنوان چهارمین هنرمندی
که قرار بود در مراســم افتتاحیه از او تجلیل شود
از جای خالی برخی بزرگان ســینما در جشــنواره
امســال گالیــه کــرد و افــزود :بویژه از جــای خالی
یکی از با فرهنگترین سینماگران ایران کیانوش
عیاری و فیلم «کاناپه» اظهار تأسف میکنم.
بخش عمده صحبتهــای توحیدی خطاب
به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بــود که تا پایان
مراســم در سالن همایشهای برج میالد حضور
داشــت .این نویســنده فیلمنامه تأکید کرد :آقای
وزیــر من خود را خادم ســینمای ایــران میدانم
و خوشــحالم که شــما گفتید میخواهید سازمان
نظــام صنفــی ایجاد کنیــد .اگــر ایــن کار را انجام
دهید ،گــرهای را باز کردهاید .او همچنین خطاب
بــه رضــا صالحــی امیــری و حجــتاهلل ایوبــی
درخواست کرد :از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و ســازمان ســینمایی میخواهم که حق و اختیار
تصمیمگیری برای سینما را به خارج از مرزهای
این دو نهاد نبرند و از شــما آقای وزیر میخواهم
اقتدار خود را ناشی از اقتدار هنرمندان بدانید.
اهــدای ســیمرغ و لــوح تقدیــر بــه روحاهلل
موحدی برای فیلم «ســیانور» و ســیمرغ بلورین
بــه مریــم تختکشــیان بــرای عکسهــای فیلم
«نیمرخهــا» و اجرای قطعات موســیقی توســط
علیرضا قربانی بخش دیگری از مراسمی بود که
با یادی از اصغر شاهوردی و آرزوی سالمتی برای
اهالی هنر به پایان رسید.

و در جشــنواره تئاتــر فجــر امســال در بخــش
مــرور قرار گرفــت .در میــان تماشــاگران این
نمایش علی مرادخانی معاون هنری وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مهدی شــفیعی
مدیــر اداره کل هنرهای نمایشــی هم حضور
داشتند .هاشمی در میانه اجرای این اثر طنز
با مرادخانی شوخی میکرد.
«خوشــبختیهای کوچک سوســک شــدن»
کار آزاده انصــاری نیز دیگر نمایشــی بود که با
حضور پرشــمار تماشــاگران رو به رو شــد؛ این
نمایــش نیــز بــا حضور معــاون هنــری و مدیر
اداره کل هنرهــای نمایشــی اجرا شــد و در این
اجــرا هــم تعــدادی از تماشــاگران روی زمین
نشســتند و برخی هم به دلیل پر شــدن سالن،
امکان ورود پیدا نکردند.
امروز آخرین روز از برگزاری سی و پنجمین
جشــنواره بینالملل تئاتر فجر اســت و گروهها
بــه اجــرا و رقابــت خــود پایــان خواهنــد داد.
اختتامیــه ایــن جشــنواره روز سهشــنبه در تاالر
وحدت برگزار خواهد شد.

