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تنها نماینده ایران در جشنواره کشور چک
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نمایش »زن، مرد« به کارگردانی »سید مرتضی میرمنتظمی« به عنوان تنها نماینده ایران، میهمان جشنواره 
»ست کانی« در کشور چک خواهد شد.میرمنتظمی در گفت وگو با سایت ایران تئاتر با بیان اینکه 3 اجرا در این 
جشنواره بین المللی خواهند داشت، عنوان کرد: »این جشنواره 16 تا 20 فروردین ماه 1390 )10-5 آوریل (

در شهر برنو برگزار می شود و فقط 12 اثر در بخش مسابقه و رقابتی مورد ارزیابی قرار می گیرد که نمایش زن، 
مرد به عنوان تنها نماینده ایران در این جشنواره حضور دارد.«نمایش »زن، مرد« پیش از این در بیست ونهمین 

جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا شد. 

|مهرداد ابوالقاسمي|
باعث تاسف است وقتي که اعضاي خانه تئاتر حق 
عضویت هاي 10هزار توماني را که مبلغ ناچیزي است 
پرداخت نمي کنند و بعد از دریافت بن 20 هزار توماني 
مجمع عمومي را ترك مي کنند؛ من شما را تحقیر 

نمي کنم اما انتظاري بیش از این دارم.
جمالت باال سخنان ایرج راد، مدیرعامل خانه تئاتر 
در مجمع عمومي تنها نهاد صنفي تئاتري کشور بود که 
در پاسخ به انتقادات ایرج راد از شرایط برگزاري مجمع 
عمومي، یکي از اعضاي خانه تئاتر از سخنان او انتقاد 

کرد و خطاب به او گفت: »ما را تحقیر نکنید!«
مجمع عمومي ساالنه خانه تئاتر شنبه شب گذشته 
به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضاي حاضر و ترك 
جلسه از سوي تعداد زیادي از اعضا بعد از دریافت 
بن هدیه تشکیل نشد و همین مساله موجب گالیه 

مدیرعامل خانه تئاتر و اعالم استعفاي او شد.
در زمان برگزاري مجمع عمومي ساالنه خانه تئاتر 
و در حالي که تعداد زیادي از اعضاي خانه تئاتر در البي 
تاالر اصلي مجموعه تئاترشهر حضور داشتند، این 
مجمع به حد نصاب نرسید و دلیل آن هم این بود که 
تعداد زیادي از اعضا بعد از دریافت بن شهروند، جلسه 
را ترك کردند و عالوه بر از رسمیت افتادن جلسه، 
موجبات دلخوري و ناراحتي هیات مدیره و بویژه ایرج 
راد مدیرعامل خانه تئاتر را فراهم کردند. این در حالي 
است که خانه تئاتر از چند روز پیش در پیامک هاي 
اطالع رساني خود اعالم کرده بود، در جلسه مجمع 

عمومي بن هدیه به اعضا ارایه مي شود.
البته قرار بود جلسه مجمع عمومي ساعت 17 
برگزار شود اما از آنجا که ورود اعضا به تاالر اصلي با 
کندي صورت مي گرفت، جلسه با 3 ساعت تاخیر 
راس ساعت 20 آغاز شد که همین موضوع موجب شد 

تعدادي از اعضا، جلسه را ترك کنند.
مدیرعامل خانه تئاتر بعد از آغاز این مراسم در 
واکنش به اقدام تعداد زیادي از اعضا که با ترك کردن 
جلسه، آن را از رسمیت انداختند، گفت: »با اعتراض 
به این اقدام دوستان هنرمندم استعفاي خود را تقدیم 
هیات مدیره خانه تئاتر مي کنم و تاسف خودم را نیز 
اعالم مي کنم که این دوستان بعد از گرفتن هدیه، 

جلسه را ترك کردند«. 
راد افزود: »من دیگر با چه امیدي مي توانم در 
خانه یي کار کنم که دوستان من بعد از دریافت هدیه 
ناقابل ما جلسه را ترك مي کنند و باعث مي شوند 
که مجمع عمومي ساالنه ما به وقت دیگري موکول 
شود و من متاسفم که این را بگویم که امروز بعد از 
10 سال زحمت در خانه تئاتر به معني واقعي کلمه 

تحقیر شدم«.
ایرج راد در این جلسه اعالم کرد که با این وضع 
نمي تواند به کار خود ادامه دهد و بارها تاکید کرد که از 

خانه تئاتر استعفا مي دهد.
اما هیات رییسه این مجمع که رییس سني آن 

کمال الدین شفیعي بود این استعفا را نپذیرفت و 
شفیعي از حاضران خواست مخالفت خود را با تصمیم 
راد اعالم کنند که حاضران در جلسه با تشویق هایشان 

از راد خواستند در سمت خود باقي بماند.
مدیرعامل خانه تئاتر ادامه داد: »مهم ترین تاسف 
من به ماجراي این هدایاي ناقابل بر نمي گردد، بلکه 
من از این تاسف مي خورم که چرا دوستان حتي حاضر 
نشدند بخاطر گوش دادن به گزارش یکساله عملکرد 
خانه تئاتر در این جلسه بمانند و از ما سوال کنند که 
چه کردیم و چه نکردیم؟! دوستان بدانند که من به 
هیچ یک از هنرمندان توهیني نکردم، من بخاطر همین 
بن هاي 20 هزار توماني که از نظر بسیاري از عزیزان 
مبلغ ناچیزي است و البته ناچیز هم است، پیش افرادي 

خودم را تحقیر کردم که شایسته من نبود«.
ایرج راد همچنین از هیات رییسه جلسه خواست تا 
به حاضران در جلسه گزارش مالي خانه تئاتر در سال 

89 را ارایه دهد تا شبهه یي براي اعضا باقي نماند.
راد قبل از قرائت گزارش مالي خانه تئاتر به احداث 
ساختمان جدید خانه تئاتر در خیابان سمیه اشاره کرد 
و گفت: »ما براي احداث این ساختمان و فراهم آوردن 
امکانات مالي آن 10 سال است که زحمت کشیده ایم. 
خود من ساعت ها در پشت میز آدم هایي ایستادم تا 
بتوانم مجوزهاي الزم براي ساخت این مکان را که 

متعلق به همه هنرمندان تئاتر ایران است، بگیرم«.
وي در ادامه و بعد از قرائت گزارش مالي خانه تئاتر 
به تعهدات اجرا نشده نهادهاي دولتي در رابطه با بودجه 
200 میلیون توماني این مکان اشاره کرد و گفت: 
»متاسفانه تعهدات مالي آنچنان که باید عملي نشد و 
ما توانستیم از طریق مصاحبه و نشست خبري و ده ها 
نامه فقط 100 میلیون از 200 میلیون تومان بودجه 
خانه تئاتر را دریافت کنیم که این مبلغ هم متاسفانه 
براي اجراي برنامه هاي مختلف ما به اتمام رسید و ما را 

در شرایط سختي قرار داد«. 
راد خطاب به حاضران در جلسه گفت: »با تمام 
مشکالت زیادي که تاکنون داشته ام و فشارهاي رواني 
که در این مدت تحمل کردم این انتظار را داشتم که 
دوستان هنرمند من در خانه تئاتر بیایند و از من حتي 
انتقاد کنند که من براي خانه تئاتر در سالي که گذشت 
چه کرده و چه نکرده ام؟! اما دیدم حتي یک احوالپرسي 
کوتاه هم پیش نیامد و اعضاي محترم مجمع عمومي 
را ترك کردند«. وي با اشاره به مراحل ساخت و ساز 
ساختمان جدید خانه تئاتر و اقداماتي که از طریق 
خانه تئاتر براي تامین بودجه و ساخت این مکان انجام 
گرفته خاطرنشان کرد: »بسیاري از اعضاي خانه تئاتر 
در این سال ها بودند که شب ها وقتي شما درخواب 
بودید در کنار ساختمان ماندند و براي احداث آن 
زحمت کشیدند و در نهایت هم بقدري خسته شدند که 
مانند سهراب سلیمي مجبور به ترك خانه تئاتر شدند 
و اینها همه مشکالتي است که باید به آن اشاره کرد که 

بسیاري از شما عزیزان از آن خبر ندارید«. 
راد خاطرنشان کرد: »تمام این مسائلي که به آن 
اشاره کردم نه به من تعلق دارد و نه به هیات مدیره و نه 
به هیچکس دیگر بلکه متعلق به همه شماست که عزیز 

مایید و هیچ منتي هم بر دوش شما نیست«. 
بعد از صحبت هاي راد، کمال الدین شفیعي که به 
عنوان رییس جلسه در تاالر اصلي تئاتر شهر حضور 
داشت از زحمات راد در مدت حضور خود در خانه 
تئاتر تقدیر کرد و از وي خواست که استعفاي خود 
را پس بگیرد.شفیعي خطاب به راد در حالي که از 
او مي خواست آرامشش را حفظ کند، گفت: »این 
عصبانیت را مي پذیرم؛ چرا که زحمت مضاعفي کشیده 
شده است. متاسفم که شما بخاطر خانه تئاتر و مسائل 
آن ناچار شدید خودتان را پیش بسیاري از افراد کوچک 
کنید«.جواد اعرابي بازرس خانه تئاتر هم در این جلسه 

با اشاره به خدمات ایرج راد در مدت حضورش به 
عنوان مدیرعامل در خانه تئاتر خطاب به حاضران در 
جلسه گفت: »من به جرات مي گویم که اگر ایرج راد 
در خانه تئاتر نبود این خانه تئاتري که در خیابان سمیه 
مي بیند وجود نداشت و به عنوان بازرس از شما عزیزان 

مي خواهم که استعفاي راد را نپذیریم«.
این اقدام اعرابي با استقبال حاضران در جلسه 
مواجه شد و با تشویق هاي مکرر خود از راد خواستند تا 

استعفاي خود را پس بگیرد.
ایرج راد سپس گفت: »به هیچ عنوان نمي خواستم 
چنین شرایطي در جلسه امشب اتفاق بیفتد. پس 
امیدوارم بتوانم این ساختمان را به سرانجام برسانم و 
تا آنجایي که از دست من کاري بر مي آید براي خدمت 
به شما باشد و وقتي این ساختمان ساخته شد لذت 
ببرم و این مکان را با سرافرازي، تحویل شما عزیزان 

هنرمند بدهم«. 
در حالي که تعداد اعضاي حاضر در جلسه به حدود 
100 نفر مي رسید، ایرج راد گزارش مالي ساالنه خانه 
تئاتر را ارایه داد و گفت: »بخش اعظم بودجه صرف 
ساخت و ساز ساختمان خانه تئاتر در خیابان سمیه 

شده است«. 
بنا به اعالم ایرج راد، اعتبار واریزي از دولت شامل 
کمک هاي شهرداري تهران، اداره رادیو، حق عضویت 
اعضا، موسسه توسعه هنرهاي معاصر و دولت مي شود.

مدیرعامل خانه تئاتر با تشریح جزییات این بودجه، 
هزینه هاي انجام شده توسط خانه تئاتر را با جزییات 
اعالم کرد و گفت: »متاسفم بگویم ما عمله ایم و چه 
کارهایي براي خانه تئاتر انجام دادیم، ما براي تامین 
بودجه، دوندگي بسیاري انجام دادیم. سهراب سلیمي 
که مجري پروژه ساخت و ساز ساختمان تئاتر بود، 
آنقدر نامالیمات دید که خسته شد و خانه تئاتر را 

ترك کرد«. 
راد با اظهار تاسف از برخي سخنان درباره خانه تئاتر 
گفت: »شاید بسیاري از شما ندانید، خیلي از پولي که 
نمي دانستید چه شده به دوستاني که کهولت سن 
دارند پرداخت شده بدون اینکه نامي از آنها برده شود. 
اما وقتي مي بینیم اعضا بعد از بن هاي 20 هزار توماني 

جلسه را ترك مي کنند، دلشکسته مي شویم«. 
همچنین جواد اعرابي بازرس خانه تئاتر هم با اظهار 
تاسف از اینکه جمعیت حاضر در جلسه به حد نصاب 
نرسیده است، افزود: »افتخار ما این بود که معموال 
جلسات مجمع عمومي به دور دوم کشیده نمي شد، 
اعضاي خانه تئاتر باید به صحبت هاي آقاي راد بیشتر 
دقت کنند. شاید این جلسه آخرین حضور من به 
عنوان بازرس باشد. در شرایطي که تئاتر فقیرترین 
هنرهاست به عنوان بازرس خانه تئاتر از شما مي خواهم 
با واکنشتان مخالفت خود را با استعفاي ایرج راد نشان 
دهید«.در ادامه بعد از ارایه گزارش مالي خانه تئاتر 
تیزري درباره ساخت و ساز ساختمان خانه تئاتر واقع 

در خیابان سمیه پخش شد.

يادداشت

نگاهي به فيلم »سخنراني پادشاه« ساخته تام هوپر

صداي تاريخي يك پادشاه بي صدا

چهره ها

ايرج  راد در مجمع عمومي ساالنه خانه تئاتر:

به معني واقعي كلمه تحقير شدم
سعيد احمدي پويا

برخي اوقات روند پرشتاب تحوالت تاریخي سبب مي شود 
جزییات مهم حوادث تاریخي در کوران حوادث گم بشود؛ 
جزییاتي که با تغییر هرکدام، مسیر تحوالت تاریخ تغییر 
مي کرد. فیلم »سخنراني پادشاه« به بیان یکي از این جزییات 
مهم تاریخ پرداخته است. در زماني که رایش سوم، آتش 
جنگ را شعله ور مي ساخت، پادشاه انگلستان، لکنت زبان 
داشت و نمي توانست براي ملتش سخنراني کند. در آن بازه 
زماني که هیتلر با توانایي وافرش در سخنراني، توجه مردم 
دنیا را به خود جلب مي کرد، جورج ششم نگران بود که این 
ناتواني اش بر وحدت و غرور ملي مردمش خدشه وارد کند. 
این فیلم روایت تنهایي پادشاهي است که از اینکه پادشاهي 
بي صدا است، احساس حقارت مي کند و در حسرت شادي  
گمشده اش، است. فیلم، روایت ارتباط روانکاوي با نام لیونل 
لوگ با جورج ششم یا   همان دوك یورك است. لیونل که هیچ 
مدرك آکادمیکي ندارد، از روش هاي غیرمتداولي براي درمان 
پسر پادشاه  انگلستان بهره مي جوید. او در نخستین گام، دوك 
را مجبور مي کند که براي معالجه به دفترکارش بیاید؛ در گام 
بعد از او مي خواهد به جاي آنکه او را با القاب متداول خطاب 
کند، او را برتي صدا بزند؛ این نامي  است که دوك را در کودکي، 
با آن خطاب مي کردند. دوك در برابر این امر مقاومت مي کند 
اما لیونل بر این قضیه پافشاري مي کند. در این مبحث، فروید 
یکي از مشخصه هاي اصلي روانکاوي را، چه به عنوان روش 
درماني و چه به عنوان ابزار تحقیق، »مقاومت« عنوان مي کند. 
او عنوان مي کند که برخي اوقات، بخش ناخودآگاه ذهن بیمار 
در برابر یادآوري خاطرات واتفاقات، ممانعت مي کند. برتي اسم 
کودکي دوك بود و در روایت فیلم شاهد هستیم که چقدر در 
برابر اینگونه خطاب شدن، مقاومت مي کند و سعي مي کند با 
حمالت کالمي، لیونل را سرگرم کند. لیونل برهمین اساس، بر 
اینگونه خطاب کردن دوك، اصرار مي کند. در گام بعد، فروید 
عنوان مي کند که درمانگر باید تالش  کند تا بیمار را را نسبت به 
تعارض هاي ناخودآگاهش که به تجربه هاي کودکي اش مربوط 
مي شود، آگاه کند. ناخودآگاه بیمار که این فرایند را تهدیدي 
براي خود مي داند، مقاومت مي کند و حتي ممکن است از 
روانکاو متنفر شود و جلسات روانکاوي را تعطیل کند. لیونل 
به دوران کودکي دوك نقبي مي زند و دوك مقاومت مي کند. 
لیونل با بردباري بر این روش پافشاري مي کند تا تجربه هاي 
ناخوشایند کودکي دوك را کشف مي کند. او فهمید که دوك 
دایه یي داشته که برادر دوك را بیشتر دوست داشته و دوك 
همواره مورد تمسخر برادرش بوده است. براي همین اکنون هم 
دوك در برابر برادرش، لکنت زبانش بیشتر مي شود. لیونل سعي 
کرد ناگفته هاي دوك را که خودش از بیانش شرم داشت، به او 
بگوید. او به دوك گفت که شایسته تر از برادرش براي سلطنت 
است. این مطلب خواسته  دروني دوك بود که در درونش با آن 
مبارزه مي کند و وقتي لیونل به او این حقیقت را گفت، لیونل را 
ترك کرد. لیونل بر مبناي روانکاوي فروید پیش رفت تا توانست 

مشکل دوك را بیابد و به او کمک کند تا بر آن چیره شود. 
مهم ترین نقطه عطف روایت فیلم، تغییر وضع رابطه دوك 
و لیونل است. وضع این رابطه در ابتداي روایت، بر عدم اعتماد 
متقابل استوار مي شود. همسر دوك خود را به لیونل با نام 
دیگري معرفي مي کند. نامي که در زمان جنگ براي در امان 
بودن از دشمنان، از آن استفاده مي کرده است. لیونل وقتي 
متوجه این مطلب مي شود، به آن اعتراض مي کند و مي گوید: 
»مگر من هم دشمن بودم؟« این نقطه، شروع این رابطه در 
روایت فیلم است. شیوه درماني لیونل، این رابطه را گام به گام 
تغییر مي دهد. فراز و فرود داستان، تحول این رابطه را پرداخت 
مي کند. نقطه عطف فیلم، هنگامي است که دوك به لیونل 
مي گوید: »مي دوني لیونل تو نخستین انگلیسي هستي که من 
واقعا باهاش حرف زدم« و لیونل پاسخ مي دهد »دوست براي 
همین وقت ها خوب است« این رابطه تا آنجا پیش مي رود که 
دوك دستور مي دهد در مراسم تاجگذاري، لیونل در جایگاه 
خانواده سلطنتي بنشیند و او را خانواده خود مي خواند. 
بازي کالین فرث و جفري راش در نقش دوك و پزشکش، در 
ساختن این رابطه بسیار تاثیرگذار است. این دو شخصیت 
مکمل هم هستند و در ارتباط با هم تعریف مي شوند. کنش ها 
و واکنش هاي این دو شخصیت، ساختار دراماتیک این فیلم را 

شکل مي دهند و مخاطب را با روایت همراه مي سازد. 
شخصیت لیونل مظهر قدرت و اعتمادبه نفس است. این 
اعتمادبه نفس تا به حدي است که با اینکه دیگر جوان نیست، 
در تست بازیگري شرکت مي کند. این شخصیت در برابر دوك 
قرار مي گیرد که خودش را باخته است و به توانایي هاي خودش 
ایمان ندارد. لیونل سعي مي کند با کوچک انگاشتن بیماري، 
توانایي هاي دوك را به او نشان بدهد. او ابتدا به دوك ثابت مي کند 
که بیماري اش دایمي نیست و بعد به او مي فهماند که بیماري اش 
در کنار برادرش بیشتر مي شود و این به رخدادهاي کودکي 
بازمي گردد. دوك به سادگي این مساله را نمي پذیرد؛ او لیونل 
را سرزنش مي کند که یک شاه بي صدا را به یک ملت تحمیل 
کرده است، بخاطر آنکه بیمار مشهورش را از دست ندهد! لیونل 
اما مرتب از دوك مي خواهد که در ذهنش بگوید که حق دارد 
شنیده بشود.  داستان فیلم، واقعه تاریخي مهمي مانند جنگ را، 
خط فرعي روایت خود قرار مي دهد و شکل گیري یک رابطه ساده 
دوستي را به عنوان خط اصلي روایت فیلم انتخاب مي کند و تاثیر 
آن را بر آن خط فرعي داستان که   همان جنگ است، به تصویر 
مي کشد. رابطه یي که اگر شکل نمي گرفت، شاید مسیر تاریخ 
تغییر مي کرد. فیلم، روایت ایمان لیونل لوگ به توانایي هایش در 
کمک به دیگران است. روانکاو بي مدرکي که ایمان داشت مي تواند 
کمک کند به سربازهایي که از جنگ برمي گشتند و نمي توانستند 
بخاطر تالمات جنگ سخن بگویند. او ایمان پیدا کرد که اگر به 
آن سربازان توانست کمک کند، امروز هم مي تواند به فرمانده 
آنها کمک کند تا با سخنانش، کشورش را در جنگ هدایت کند. 
S.ahmadipouya@gmail.com

خبر
رويداد

در آخرین روزهاي سال، گالري هاي تهران روزهاي کم رونقي را 
پشت سر مي گذارند که البته دلیل اصلي آن را باید در پایان جشنواره 
هنرهاي تجسمي فجر جست وجو کرد و در عین حال باید به انتظار 
نشست و دید تا سال آینده گالري ها از چه هنرمندان و آثاري میزباني 
خواهند کرد و در حال حاضر اخبار خوشي از برنامه هاي گالري ها در 
سال هاي آینده مي رسد.  عده یي مانند گالري مهر از هم اکنون برنامه 
بهار آینده را اعالم کرده اند و برخي گالري ها هم از احتمال تمدید 
نمایشگاه در ایام نوروز خبر داده اند و در ادامه بر اخبار گالري ها در 

آخرین روزهاي سال 89 و نخستین روزهاي سال 90 مروري داریم. 

آغاز به کار 24 نگارخانه در سال 1389
طبق اعالم دفتر هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد، 24نگارخانه در 
سال 1389 به جمع نگارخانه هاي کشور اضافه شد و در این سال مجوز 
فعالیت 24نگارخانه در سال 1389 صادر و مجوز فعالیت 110 نگارخانه 
تمدید شد. از 24نگارخانه یي که در سال جاري مجوز فعالیت گرفتند، 
10 نگارخانه در تهران و 14 نگارخانه در شهرستان ها در سال جاري 
فعالیت خود را آغاز کردند. نگارخانه هاي احسان ) احسان کتابچي(، 
فروهر )شیرین رستمیان(، سین )سعیده لطفي جندقي(، ایست )ترانه 
خسروشاهي(، ساربان )محمد ساربان نژاد(، ابوالفضل عالي )ایراندخت 
روشني(، سوره )بهمن اسدي(، هفتان )فروزان پرویز فرزام(، باغ هنر 
)مهدي شجاعي( و تیک تاك )زویا توانگر( در تهران در سال جاري 
فعالیت خود را آغاز کردند. همچنین نگارخانه هاي سلیمان )احمد 
سلیماني – داران اصفهان(، اتاق آبي )غزاله قاسمي طباطبایي( و متن 
)میترا پورمعمار( در اصفهان، بهار )مهرانگیز برفي(، آشنا )یاسمین 
عمید( و هنر مدرن )سیدمرتضي توسلي( در شیراز، اسرار ) اشرف 
گل افشاني( و آفتاب )سیدرضا مختاري( در سبزوار، فریاد )انیس 
بیگ زاده( در کرمان، یاقوت )علیرضا محبي سنچلري( در قزوین، 
دل شکیب )حبیب اهلل دل شکیب  اصل( در کرج، مهسا )حجت اهلل 
کوهپایي( در نوشهر و امیر )بهروز امیري راد( در بابلسر در سال 1389 
با دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز کردند. از تعداد نگارخانه هایي که 
در سال جاري فعالیت خود را آغاز کرده اند 12 نگارخانه توسط زنان و 

12نگارخانه توسط مردان اداره مي شود. 
 

عكس هاي مهدي آشنا در کافه گالري ژاندارك
عنوان  با  آشنا  مهدي  از عکس هاي  نمایشگاهي  همچنین 
»دریچه هاي شعور مرا به هم بزنید« این روزها در کافه گالري ژاندارك 
برپاست. این نمایشگاه مجموعه یي از لحظه نگاري هاي مهدي آشنا 

است که 13 عکس رنگي و سیاه و سفید در اندازه هاي 50×70 را 
دربر مي گیرد. این مجموعه عکس هاي تئاتر در سال جاري است و هر 
قطعه مربوط از آن مربوط به یک تئاتر مي شود و در مجموع 13 تئاتر 
را دربر مي گیرد. آشنا که هشتمین نمایشگاه انفرادي خود را پشت 
سر مي گذارد، این عکس ها را با نگاه خاصي نسبت به وضعیتي که 
تئاتر در سال جاري سپري کرده، عکاسي کرده است. این مجموعه تا 
27اسفندماه از ساعت 11 تا 21 پیش روي مخاطبان قرار مي گیرد و 

احتمال دارد در ایام نوروز نیز تمدید شود. 

نمایش »سه زن از سه وطن« آهو حامدي در آلمان
آثار آهو حامدي در کنار هنرمنداني از سوییس و عراق در گالري 
»نرو« در شهر ویسبادن آلمان به نمایش درآمد. محور اصلي این 
نمایشگاه وجه شبه انتزاعي آثار و جنسیت خالقان این مجموعه بود. 
»آهو حامدي« نماینده ایراني حاضر در این نمایشگاه با 4 پرده از 
فیگورهاي مجموعه »سه زن از سه وطن« در این نمایشگاه حضور 
دارد که آثار تصاویري را شامل مي شد که طي چند سال اخیر چندان 
فرصت نمایش داخلي پیدا نکرده اند. چندي پیش نیز گالري سوییسي 
AB میزبان آثار این هنرمند جوان ایراني بود. سال آینده نیز گالري 
هما جدیدترین آثار حامدي را به نمایش مي گذارد. در این نمایشگاه 
همچنین حجم هایي از »ایمان محمود« - هنرمند عراقي- و تابلوهایي 

از »ترودي اوبوتر« به نمایش درآمد. 

اعالم برنامه بهار 90 گالري ماه
همچنین برنامه هاي بهاري گالري »ماه مهر« در سال آینده اعالم 
شد. در حالي که این روزها گالري »ماه مهر« آخرین برنامه زمستاني خود 
را با نمایش آثاري از »مري زماني« پشت سر مي گذارد، برنامه هاي بهار 
این مجموعه اعالم شده است. در این برنامه گالري ماه مهر فروردین ماه 
نمایشگاهي نخواهد داشت و از دوم اردیبهشت به استقبال آثاري از 
»فتح اهلل مرزبان« مي رود، این مجموعه تا 19 اردیبهشت ماه برپاست. 
همچنین این گالري از 23 اردیبهشت تا 10 خرداد با نمایش آثاري از 
»میترا کاویان« فعالیت خود را ادامه خواهد داد. 20 خرداد تا هفتم تیرماه 
نیز نمایشگاه آثار »نیلوفر قادري نژاد« در گالري ماه مهر برپا مي شود. این 
در حالي است که این روزها به همت مسووالن ماه مهر نمایشگاه گروهي 
نقاشي با آثاري از هنرمندان ایراني در نگارخانه بیت موزنا شهر مسقط 
)عمان( برپا شده است. در این نمایشگاه که عنوان »هنر ایراني« دارد، 
آثار 13 نفر از نقاشان از سوي نگارخانه ماه مهر به نمایش گذاشته شد و 
نمایش این مجموعه تا 11 فروردین در این گالري ادامه خواهد داشت. 

گذري بر گالري هاي تهران بزرگداشت پروین اعتصامی در نياوران 
آیین بزرگداشت پروین اعتصامی، با سخنرانی الهی قمشه یی در تاریخ 23 اسفند 
در مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران برگزار مي شود.این مراسم با حضور چهره های 
ادبی در آستانه بزرگداشت این شاعر از ساعت 10 در سالن سینمای اختصاصی کاخ 
نیاوران برگزار می شود. همچنین در این مراسم چند جلد کتاب اهدایی این شاعر به 
کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران به نمایش گذاشته می شود.

رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در 25اسفند 1285 خورشیدی 
در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی )اعتصام الملک( از 
رجال نامی و نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دوره قاجار بود. او در کودکی 
با خانواده اش به تهران آمد و پایان نامه تحصیلی خود را از مدرسه امریکایی تهران 
گرفت و در همانجا شروع به تدریس کرد. دیوان اشعار وی بالغ بر 2500 بیت است. 
او در فروردین 1320 خورشیدی به علت ابتال به حصبه درگذشت و در قم به خاك 
سپرده شد.عالقمندان برای حضور در این برنامه می توانند امروز 23 اسفند ساعت 

10 در مجموعه فرهنگی- تاریخی نیاوران حضور پیدا کنند.

نمایشگاه خوشنویسی از شاهنامه 
همزمان با هزار و یکمین سالروز پایان سرایش شاهنامه، نمایشگاه »خوان 
هشتم« شامل 40 اثر خوشنویسی از داستان های این کتاب در نگارخانه 
فرهنگسرای ارسباران به نمایش گذاشته می شود.نمایشگاه خوان هشتم با گزینش 
اشعاری از 30داستان شاهنامه به وسیله ظاهر سارایی و بهروز سپیدنامه از استادان 
دانشگاه ایالم و توسط شمس الدین مرادی با شیوه خط شکسته نستعلیق نگاشته 
شده است که بزودی با دیباچه یی از میرجالل الدین کزازی، استاد دانشگاه به 
صورت نفیس به چاپ می رسد.شمس الدین مرادی متولد اول شهریورماه 1354 
در شهر ایالم است و خوشنویسی را تا درجه فوق ممتازی در انجمن خوشنویسی 
ایران زیر نظر علی اشرف صندوق آبادی، فرج اهلل بازیار، محمد حیدری و یداهلل 
کابلی آموخته است.مرادی دارنده عنوان های نخست جشنواره های کشوری 
راهیان خورشید، نینوا و قربان تا غدیر و خوشنویس برگزیده جشنواره بین المللی 
تجسمی دانشجویان است و تاکنون خوشنویسی دیوان حافظ از نشر پارسه را 
به چاپ رسانده است و خوشنویسی گلچینی از آیات قرآنی زیرنظر محمدرضا 
رستم پور با تصحیح و مقدمه بهاء الدین خرمشاهی و نیز خوشنویسی رباعیات خیام 

را در دست انتشار دارد.

انيميشن »خمره« در جشنواره انسی فرانسه
مجموعه انیمیشن »خمره« در پنجاه و یکمین جشنواره انیمیشن انسی در 
فرانسه شرکت دارد.مجموعه انیمیشن »خمره« به کارگردانی علی احمدی در 
پنجاه و یکمین دوره جشنواره انیمیشن انسی که از 6 تا 11 ژوئن برگزار می شود، 
حضور دارد. این مجموعه براساس داستان های هوشنگ مرادی کرمانی در مرکز 
صبا تهیه شده است و اداره کل تامین برنامه خارجی و رسانه بین الملل سیما عرضه 

بین المللی آن را بر عهده دارد.

ابوالفضل جليلی و مرخصی کوتاه 

گلچهره سجادیه، بازیگر گزیده کار سینماي ایران این روزها 
بعد از 9 سال »حوالي اتوبان« را در حال اکران دارد.به گزارش 
ایسنا، این بازیگر 53 ساله که از سال 56 با فیلم »کالغ« ساخته 
بهرام بیضایي فعالیت سینمایي اش را آغاز کرده، در طول این 
33 سال بسیار گزیده کار بوده است بطوري که تنها 14 فیلم در 
پرونده آثار سینمایي او مشاهده مي شود.سجادیه در طول این 
سال ها کمتر مصاحبه یي داشته و معتقد است: »حرف هایش را 

با فیلم هایش مي زند.«
گلچهره سجادیه که در رشته تئاتر از دانشکده هنرهاي 
زیباي دانشگاه تهران مدرك کارشناسي دارد، بعد از فیلم هاي 
»موج طوفان« منوچهر احمدي، »ایستگاه« یداهلل صمدي 
و »سفر عشق« ابوالحسن داوودي، با فیلم »دندان مار« 

ساخته مسعود کیمیایي در سال 68 در حالي که پنجمین 
فیلم سینمایي اش را تجربه مي کرد تبدیل به یکي از بازیگران 
مطرح شد که این همکاري در فیلم هاي »گروهبان« و »ردپاي 
گرگ« با کیمیایي ادامه پیدا کرد.»هبوط« احمدرضا معتمدي 
و »آرایش مرگ« افشین شرکت فیلم هاي بعدي سجادیه 
بودند که با »هبوط« درجشنواره دوازدهم فیلم فجر کاندیداي 
سیمرغ نقش اول زن شد، اما در جشنواره پانزدهم براي فیلم 
»سرزمین خورشید« احمدرضا درویش سیمرغ جشنواره  فجر 
را گرفت.نقش سجادیه در »سرزمین خورشید« یک امدادگر 
جنگ است که در اولین دوره جشن خانه سینما هم مورد توجه 
قرار مي گیرد و تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن را براي او به 
همراه مي آورد.»هیوا« رسول مالقلي پور فیلم بعدي این بازیگر 
است که با آن هم در جشنواره هفدهم فیلم فجر کاندیداي نقش 
اول شد.سجادیه در سال 77 در دومین فیلم معتمدي »زشت 
و زیبا« مقابل دوربین مي رود و در سال 80 »نگین« را با اصغر 
هاشمي کار مي کند و 7 سال مي گذرد تا او در »حوالي اتوبان« 
سیاوش اسعدي ایفاي نقش کند و حال پس از 2 سال از ساخت 
این فیلم، »حوالي اتوبان« آخرین روزهاي اکرانش را سپري 
مي کند.گلچهره سجادیه در دومین جشن بازیگران در سال 
86 مورد تقدیر قرار گرفت. او اخیرا در نمایش »یک دامان ماه و 

ستاره« به کارگرداني امیر دژاکام حضور داشت.

کارگردان فیلم تلویزیونی »مرخصی کوتاه« ابراز امیدواری 
کرد که این تله فیلم به دلیل انرژی ای که بازیگران فیلم صرف 
ابوالفضل جلیلی  آن کرده اند امکان دیده شدن پیدا کند.
کارگردان فیلم تلویزیونی »مرخصی کوتاه« درباره این فیلم 
به مهر گفت:» تصویربرداری این فیلم تلویزیونی اواخر هفته به 
پایان می رسد. در حال حاضر گروه بین ساوه و تهران مشغول 
تصویربرداری هستند. مقدمات ابتدایی تدوین را به تازگی آغاز 
کرده ام«.وی ادامه داد:» امیدوارم این بار بعد از سال ها این 
فیلم امکان پخش شدن پیدا کند چون بچه هایی که در این 

فیلم تلویزیونی با من همکاری داشته اند زحمت بسیار زیادی 
کشیدند. من بیشتر نگران این بچه ها هستم،زیرا در طول 
سال ها همه کسانی که با من همکاری داشته اند با شور و انرژی 
فراوان در کنار بقیه اعضای پشت دوربین فعالیت کرده اند اما 
متاسفانه امکان دیده شدن برایشان کمتر پیش آمده است«.

بازیگران این فیلم تلویزیونی حدود 24 جوان هستند؛ افرادی 
که به هر نحو عالقه مند به بازیگری  هستند و تصور می کنند به 
آنها فرصت برای ارایه استعدادشان داده نشده است. در واقع 
داستان این تله فیلم درباره حضور این افراد جلوی دوربین و 
بازی در نقش خودشان است.عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند 
از: بازیگران: محسن میرزاخانی، مسعود ناجی، علیرضا رازانی، 
فرشته مستوفی و ... مدیر تصویربرداری: مهدی ایل بیگی، 
صدابرداری: مهران بهروزی نیا، دستیار تصویربردار: الیاس 
صفدری، موسیقی: میالد جلیلی و تهیه کننده: ابوالفضل جلیلی.

ابوالفضل جلیلي فیلمنامه نویس و کارگردان سینما، فیلم های 
سینمایی »حافظ«، »گل یا پوچ«، »ابجد«، »دلبران«، »دان«، 
»یک داستان واقعی«، »دت یعنی دختر«، »رقص خاك«، 

»اُ – منفی«، »گال« و... را در کارنامه دارد.

   غيبت 9 ساله گلچهره سجاديه در سينما


