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بهداد در تئاتر و سينما
 ايس�نا: افشين هاش��مي از اجراي نمايشي با نام 
»عشق من حامد بهداد« خبر داد و گفت كه براي 

استفاده از نام بهداد او را در جريان گذاشته است. 
از طرف��ي ديگر، فيلمبرداري فيل��م »بي تابيتا« از 
مهرداد فريد فردا آغاز مي ش��ود كه به��داد در آن 

حضور دارد. 

فرهاد مشيري رتبه 74 هنرمندان جهان
 ش�رق: در تازه ترين رتبه بن��دي هنرمندان جهان 
به انتخاب دو موسس��ه معتبر آرت پرايس و فياك 
فرهاد مشيري در ميان 500 هنرمند جهان در مقام 
 74 ايستاد. گزارش س��االنه آمار هنرمندان نشان 
مي دهدكه براي سومين س��ال پياپي، جايگاه در 

حال رشد هنر ايران در جهان چشمگير است.

حضور محمد مطيع بعد از 32سال
 ش�رق: پ��س از 32س��ال دوري از صحنه محمد 
مطيع، بازيگر قديمي تئاتر و س��ينما با »آفتاب از 
ميالن طلوع مي كند« آرش عباسي احتماال در دي 
و آذر به صحنه باز مي گردد. آخرين حضور مطيع در 
تئات��ر به »مرده هاي بي كفن و دفن« به كارگرداني 

حميد سمندريان در سال 58 بازمي گردد. 

کلبهکوچکمنآینههایروبهرو

اسكورسيزي و دنياي دخترش
ل�س�آنجلس�تايم�ز،�فاطمه�عس�گري�آزاد:�مارتين ��

اسكورسيزي پنجشنبه وارد 69 سالگي شد و از چهارشنبه 
فيلم جديدش اختراع هوگوكابره اكران مي شود.  در مورد 
اين فيلم، زندگي اش با همسرش هلن موريس ويراستار 
كتاب و دختر 12 س��اله اش فرانسيس��كا صحبت كرده 
اس��ت. اسكورس��يزي در مورد اينكه چه چيز اين پروژه 
او را ش��يفته كرده است توضيح داد: »فيلم هاي بسياري 
در مورد كودكان س��اخته شده، همچنين فيلم هايي نيز 
از زاويه ديد كودكان س��اخته ش��ده است اما فيلمي كه 
كودكان بفهمند و درك كنند، كم اس��ت.« اين فيلم با 
اقتباس از كتاب مصور كودكان به نام اختراع هوگو كاربت 
ساخته شده است. داستان اين فيلم مربوط به يك پسر 
يتيم 12س��اله است كه در سال 1930 در ايستگاه مترو 
پاري��س زندگي مي كرده و به دنب��ال تالش براي يافتن 
شادي اس��ت. مانند داستان كتاب، فيلم هم روي روابط 
هوگو با بازي Asa Buther field و فروش��نده بدعنق 
 Jude law و پدر هوگو Ben kingsley اس��باب بازي
مي گذرد. نكات بس��ياري باعث جلب توجه فيلم هوگو 
ش��ده و قس��متي از اين نكات چالش هاي مالي اس��ت. 
cineastes در اين مورد مي گويد: »پدر و مادرها به قدر 
كافي عاقل هس��تند كه فرزندان شان را براي ديدن فيلم 
جديد اسكورس��يزي كه در مورد يك پسر 12ساله است 
ببرند.« هوگو شخصيت اصلي اين فيلم كه از ساعت بزرگ 
ايستگاه نگهداري مي كند براي ساختن يك دستگاهي 
ت��الش مي كند تا بتواند از اي��ن طريق با پدر مرحومش 
ارتباط برقرار كند. دو دختر اسكورسيزي كه از ازدواج هاي 
گذش��ته او به دنيا آمده اند بزرگ شده اند اما فرانسيسكا 
حض��ور پر رنگي در زندگي ش��خصي اسكورس��يزي در 
منهتن دارد و نوع نگاهش به زندگي را تغيير داده است. 
»ش��روع ب��ه درك متفاوت هر آنچه در اطرافتان اس��ت 
مي كنيد، بس��يار متفاوت.« او مكالمه خود را با حركات 
دست و صورتي خندان ادامه داد: »زمان هاي مختلف در 
زندگ��ي ام چندين بار اين راه را طي كرده ام منظورم آدم 
متفاوتي بودن در يك وسعت خاص است. اين تغييرات 
برايم بسيار جالب اس��ت و كامال دركش نكرده ام، من و 
همسرم بايد با اين تغييرات كنار بياييم.«مانند شخصيت 
فيلم اسكورسيزي )هوگو(، فرانسيسكو دختر اسكورسيزي 
هم دنياي خيالي خودش را ساخته است و اسكورسيزي 
در اين دنيا يك بازيگر است. »دخترم يك اتاق خيالي در 
اتاقش س��اخته است. زماني خودم را در حال شنا كردن 
در طول اتاق يافتم و بايد بگويم داشتم از آن لحظه لذت 
كامل مي بردم. دخترم مي گفت: در اينجا ش��نا كن من 
كنارت هس��تم. اينجا امن اس��ت مواظب آنجا باش. اين 
تصورات دنياي خيالي دخت��رم در هتل بورلي هيلز بود 
كه من هم از آن لذت مي بردم.«اسكورس��يزي ادامه داد: 
»تهديد به خشونت، يك لحظه كميك، تصور شخصيت 
انساني به يك صورت حيواني همه اينها فوق العاده است، 

دنياي خالقيت فوق العاده است.«

برتر از همه زيرك ترها! )90( 

مبادا شما خيال كنيد اين جماعت زيرك و زيرك تر، ��
همگ��ي بي اصل و نس��ب و آس��مان جل و آش��فته حال 
و نكبت ان��د. اين��ان ب��ا ظاه��ري آراس��ته، در تخصص: 
فوق تخصص اند. تحصيالت دانش��گاهي دارن��د. وكيل، 
قاض��ي و اس��تادند و در كار خ��ود خبره اند. ام��ا دزدند. 
پرونده س��از و كارراه انداز و م��كار و فريبكار و فتنه گرند. 
آدم نيس��تند، آدم كش اند. تميز و ش��يك و باكالس اند. 
زبان ب��از و دروغ پردازند. قهرمان دو در دور زدن قانون اند. 
و ركورددار پريدن از روي آن . تمام منفذها و گريزگاه هاي 
قانون را مي شناسند. براي به زانو درآوردن هركس، فوت 
و ف��ن مخصوص به خود دارند. بي��ش از همه، از تطميع 
و تهديد اس��تفاده مي كنند، در هر دس��تگاه، مخصوصا 
در دس��تگاه پليس و دس��تگاه قضايي، عده اي را گوش 
 به زنگ دارند. لذت ش��ان، عبور از موانع سخت و آدم هاي 
سخت است. وقتي پليس كله شقي را به زانو درمي آورند، 
انگشت شست ش��ان را به عالمت پيروزي باال مي گيرند. 
وقتي وزير، وكيل و قاضي درستكاري را خراب مي كنند، 
همان انگشت شست را وارونه نشان هم مي دهند. دايره 
فعاليت اينان، گاه بنا به ضرورت، از عرصه داخلي، به عرصه 
بين المللي تغيير مي كند. براي اينان، انسان گوسفندي 
اس��ت كه مي شود شيرش را دوشيد و پوستش را دريد و 
گوشتش را خورد و اضافاتش را جاگذاشت و رفت. انساني 
كه در نقشه جغرافياي اينان، مهره سياهي بيش نيست و 
مي ش��ود به راحتي جابه جايش كرد. يا او را برداشت و در 
سطل زباله انداخت. از كار و تالش و زندگي سالم ُعق شان 
مي گيرد. همه مردم را احمق مي دانند و خود را عقل كل. 
تنها جايي كه درست حركت مي كنند، خيابان هاي شهر 
است. اصال عالقه اي به عبور از چراغ قرمز خيابان ندارند. 
در بين خودش��ان رقابت و دش��مني فراوان است. به هم 
لبخند مي زنند اما در همان حال نقش��ه نابودي يكديگر 
را مي كش��ند. به هركجا كه وارد ش��وند، آنجا را به گند 
مي كش��ند. اگر وارد سياست شوند، سياست را جز دروغ 
و جز از پشت خنجرزدن و جز غارت منافع ملي و منافع 
طرف مقابل معنا نمي كنند. اگر قاضي شوند، قضاوت را 
س��اندويچ مش��ترك بين خود و مردم تعريف مي كنند. 
س��اندويچي كه در دست آنان اس��ت و زير دندان آنان. 
اگر وارد دستگاه دولتي شوند، همه استعداد آن دستگاه 
را به چش��م ارث پدري مي بينند. تابلو ناپيداي خود را بر 
فرق آن دستگاه مي كوبند و براي هر معامله ناپيدا، آگهي 
مزايده منتشر مي كنند. اينان حتي به لباس كشيشان هم 
فرو مي شوند. كشيشاني كه هميشه خدا، مشتاق احداث 
كليس��ايند و پول هايي را كه بابت كارسازي از اين و آن 
مي گيرند، حتما در همان كار كليسا هزينه مي كنند! باور 
كنيد! اينان همگي سايه گون، نرم و بي صدا مي آيند و كار 
خود مي كنند و مي روند. زير پوست جامعه خانه مي كنند 
و براي خود دم و دستگاه و تشكيالتي مي آرايند. به راحتي 
نمي شود كشف شان كرد و به ميان شان راه يافت. دريچه 
پنجاه وچهارم س��وره آل عمران را مي گشايم: »و مكروا و 
مكراهلل واهلل خيرالماكرين.«  اين آيه به چندين صورت، 
اما با همين معنا در قرآن آمده است. كه يعني اگر عده اي 
اهل فريب و نيرنگ اند و طرح و نقشه خاص خود دارند، 
خدا هم در مقابل، بهترين طراح و نقشه آرا و سياستمدار 
اس��ت. به اعتقاد من، اين سخن الهي كه از استحكامي 
حتمي و هميشگي برخوردار است، بساط فكري و عملي 
همه زيرك ها و زيرك ترها را در هر ش��كل و ش��مايل و 
كاروكس��ب - آنج��ا كه به فري��ب روي مي برند- در هم 
مي پيچ��د. معموال ما وقت��ي به اين آي��ه برمي خوريم، 
پتانس��يل موجود در آن را براي اغ��راض خاص خود، يا 
مواردي از وقايع تاريخي هزينه مي كنيم. و حال آنكه اين 
آي��ه، در بطن خود مي گويد: اي مردم آيا مي دانيد خداي 
متعال، چه نقش��ه ها و چه فتنه ها و چ��ه فريب هايي را 
بدون اينكه شما بدانيد، از اطراف شما و زندگي شما دور 
ساخته و نقش برآب كرده است؟ و همچنان اين روند تا 
هميشه عمر شما ادامه دارد؟  به راستي اگر زيرك ترها كه 
تعريف ش��ان را گفتم، در هر يك از كارهاي خود موفق 
بودند، دو روزه دنيا به تسخيرشان درمي آمد و آوار بردگي 

بر سر مردم بي خبر فرو مي ريخت. 
ادامه�دارد

گلچهره سجاديه بازيگري يگانه است: 
1- او را از س��ال 1352 مي شناسم؛ در آن سال هاي 
پرشور و شر دانش��كده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران. 
تقريب��ا به طور دايم همراه با ياس��من آرامي نيا بود. با او 
مي آمد و ب��ا او مي رفت. دوستي ش��ان عميق بود و هر 
دو جدي، درونگرا و بس��يار متفاوت از س��اير دوس��تان 
همكالسي ش��ان بودند. س��ادگي، صداق��ت، مهرباني و 
راستي مهم ترين ويژگي هاي آنها بود؛ خصلت هايي كه 
سجاديه تا به امروز نه تنها حفظ بلكه عميق تر هم كرده 
اس��ت. به گونه اي كه مي  توان گفت از معدود هنرمندان 
تئاتر و سينماي ايران است كه تا اين لحظه ديده نشده 
است به مقامي رشوه اخالقي بدهد، به شخصي تملقي 
بگويد يا بي جهت به كس��ي تعارفي بكند. در مقابل هم 
هرگز كسي نديده است گوشي هم براي شنيدن رشوه 
اخالقي يا تملق و تعارف ديگران داشته باشد. او روراست 

و صريح اللهجه است و در برخوردهايش هميشه بي نقاب 
و بي رياست. تكليف آدمي با او روشن است.

 در مناسبات خصوصي و حرفه اي پشت و رو ندارد، 
و به رغم جايگاه و نام و آوازه اش در سينما و تئاتر، دچار 
غرور كاذب نش��ده است. يكي از نش��انه هاي فروتني او 
اين اس��ت كه حاضر نيست به هيچ گونه مصاحبه يا هر 
نوع خبر كاذب، يا هو و جنجال هاي مبتذل مطبوعاتي 
تن دهد. براي كس��اني كه او را نمي شناسند اين شايد 
نامتعارف، اندكي تلخ و كمي غيرقابل قبول باشد اما در 
پشت آن منش و رفتار، سادگي و صداقتي است كه تنها 
دوس��تان قديمي مي شناس��ند و همكاران نزديك ارج 

مي نهند.
2- او ظرافت و حساسيت بااليي دارد كه تنها از جان 
و روح زنانه اش مايه نمي گيرد و صرفا نتيجه يك زندگي 

طبيعي و غريزي نمي توان به شمار آورد.

ظراف��ت و حساس��يت او نتيجه ي��ك تربيت اصيل 
تئات��ري در ايران و ايتاليا، و ناش��ي از مدت ها مراقبت و 
پرورش دروني و نيز برخاسته از يك تربيت اجتماعي و 
فرهنگي درس��ت است كه در سايه سال ها كار و سفر و 
مطالعه به دست آورده است. بنابراين تردي و شكنندگي 
او برآمده از تجربه اي درست، انديشه اي آگاه و بي زنگاري 

جان اوست. 
3- بي گمان تكنيك بازيگ��ري او و خالقيت هايش 
ريش��ه در دو نكت��ه اي دارد كه پيش��تر برش��مردم. او 
بازيگري به شدت حساس، اصيل، فهيم و داراي عواطف 
و هيجان هاي ظريف و راس��تين اس��ت. از همه مهم تر 
در عرصه كاري بس��يار متعهد، همدل و جدي است. از 
بازي »بيروني« و متظاهرانه دور و بيزار است و در عوض 
»ريزه كاري هاي« دروني نقش را بسيار دوست دارد. آنها 
را تدريجا به دس��ت مي آورد، كم كم از آن خود مي كند 

و س��پس به آنها دل مي بن��دد. از نادر هنرمندان عرصه 
بازيگري است كه به ديگران و نيز به صداي روح و درون 
خود گوش مي دهد. به همين دليل ارزش »س��كوت« و 
تاثير دراماتيك آن را خوب مي شناسد و در طول تمرين 
و اج��راي نمايش صداقت��ي در درك و دريافت نقش از 
خود نشان مي دهد كه هر كارگرداني را به وجد مي آورد.

4-به رغم دوس��تي بلند مدت ما، براي نخستين بار 
بود كه در نمايش »اگر نرفته بودي« فرصت همكاري با 
گلچهره دست مي داد. در كنار بازيگران باتجربه و بزرگي 
چون ميكاييل شهرستاني، مصطفي عبداللهي و شمسي 
صادقي كه سال هاست از س��عادت دوستي و همكاري 
هنرمندانه آنها برخوردارم، حضور و كار گلچهره سجاديه 
در ايفاي نقش »سرمه« بخت نيك ديگري بود كه نصيبم 

شد و به آن ارج مي نهم.
به قول شاعر:

من به خود مي بالم
كه در اين عصر يخي

آشنايي دارم
كه دلش آينه خورشيد است.

گلچهره�سجاديه،�بازيگري�يگانه

ش�رق: برخورد هاي دوگانه دفتر موسيقي با هنرمندان، 
اهالي موس��يقي را مبهوت كرده اس��ت. در حالي كه روز 
گذشته دبير بيست و هفتمين جشنواره موسيقي فجر از 
شركت گروه هاي موسيقي اقليت هاي ديني در جشنواره 
امس��ال خبر داد، خبر ديگري ب��ا محوريت ممنوع الكار 
ش��دن فرمان فتحعليان )خواننده موسيقي پاپ( منتشر 
شد. اوايل هفته جاري هم مراسم بزرگداشت زنده ياد ناصر 

عبداللهي در كاخ سعدآباد لغو شد. 
رياحي:زرتشتيهاوارامنهتقاضادادهاند

 در تاري��خ 27س��اله جش��نواره موس��يقي فج��ر، 
اقليت ه��اي ديني ندرتا در جش��نواره موس��يقي فجر 
حضور داش��ته اند. با اين حال حس��ن رياحي دبير اين 
جشنواره به شرق مي گويد امسال تقاضاهايي از انجمن 
زرتش��تيان و ارامنه براي حضور در اين رويداد هنري 
به دبيرخانه جشنواره داده ش��ده است. رياحي با ابراز 
تمايل به اينكه در جش��نواره امسال يك روز به اجراي 
اقليت هاي مذهبي اختص��اص يابد، ادامه مي دهد: »با 
توجه به اينكه جشنواره موسيقي زرتشتيان تازه به پايان 
رسيده و اجراي آنها را مورد بررسي قرار داديم، اجراي 

دو گ��روه را تا حدودي 
مثبت ارزياب��ي كرديم 
و ش��ايد در جش��نواره 
ش��اهد اج��راي گ��روه 
»كر ارامنه« نيز باشيم. 
اقليت ه��اي  در م��ورد 
ديگر بايد بررس��ي هاي 
الزم را انج��ام دهيم تا 
ببيني��م آي��ا گروه هاي 
موس��يقي اقليت ه��اي 

ديگر مثل يهودي ه��ا در حال حاضر فعاليتي دارند، يا 
نه.« با اين حال داريوش پيرنياكان، نوازنده تار و سه تار، 
نگاه ديگري به حضور اقليت ها در جشنواره هاي هنري 
دارد. او ب��ه ش��رق مي گويد: »خيلي خوب اس��ت كه 
اقليت ها در تمام عرصه ها حضور داش��ته باشند و البته 
من با اطالق عنوان اقليت به آنها موافق نيس��تم چون 
همگي شان هم وطن ما هستند. نبايد عنوان اقليت را به 
آنه��ا داد، آنها همه اكثريت اند، چون ايراني و هم وطن 

ما هستند.«

فتحعليان:عضوهيچ
شبكهاجتماعينيستم

س��كه،  ديگ��ر  روي 
برخوردهاي سخت گيرانه 
با برخ��ي نوازن��دگان و 
در  اس��ت.  خوانن��دگان 
تازه تري��ن اين برخوردها 
خب��ر  گذش��ته  روز 
رس��يد فرمان فتحعليان 
)خواننده موسيقي پاپ( 
ممنوع الكار ش��ده است. فتحعليان كه از شنيدن اين خبر 
متعجب شده بود، در توضيح آنچه رخ داده به شرق گفت: 
»اين مشكل حدود يك ماه پيش براي من پيش آمد و طي 
آن، دو اتهام به من زده شد. اتهام اول داشتن يك صفحه 
در يكي از ش��بكه هاي اجتماعي بود. من همين جا اعالم 
مي كنم كه مدت هاست صفحه طرفداران خود را در يكي 
از شبكه هاي اجتماعي مسدود كرده ام. به غير از وب سايت 
شخصي ام هيچ فعاليتي در اينترنت ندارم و اين وب سايت 
برايم كافي اس��ت.« اين خواننده درباره دومين اتهامي كه 

موجب ممنوع الكار ش��دن او ش��ده، افزود: »دومين اتهام، 
اظهارات يكي از كارگردانان محترم ايراني روي صحنه در 
يكي از كنسرت هاي من بود. اين در حالي است كه حضور 
و گفته هاي يك ميهمان به من ربطي ندارد و مس��ووليت 
آن مستقيما بر عهده جناب محمود سراجي برگزار كننده 
كنس��رت اس��ت.« وي در اين باره اضافه ك��رد: »به دليل 
تجربه چندين س��اله ام در حوزه موسيقي با تمام قوانين و 
جوانب كار آشنا هستم و همواره به آنها احترام گذاشته ام. 
بايد بگويم آقاي ميرزماني از ممنوع الكار شدن من بسيار 
ناراحت شدند و من از همدلي ايشان تشكر مي كنم. با اين 
حال در حال حاضر از اجراي هرگونه كنس��رت و انتش��ار 
آلبوم منع ش��ده ام.«تماس خبرنگار ش��رق براي پرسش 
درباره دليل ممنوع الكار ش��دن فتحعلي��ان با مدير دفتر 
موس��يقي به جايي نرس��يد، هرچند محمد ميرزماني به 
ايلنا گفته است در پي رفع توقيف ممنوعيت اين خواننده 
اس��ت و به زودي اين قضيه حل خواهد ش��د. لغو مراسم 
بزرگداشت بابك بيات و ناصر عبداللهي در كاخ سعد آباد از 
ديگر مواردي است كه بي هيچ توضيحي اين روزها بر اهالي 

موسيقي گذشته است. 

شركت اقليت هاي دينی در جشنواره موسيقی فجر

برايباردوم

تاالر�مولوي�تعطيل�شد
»يوسا«يكسالبعدازدريافتمهمترينجايزهادبيجهان:

جايزه�نوبل�داستان�جن�و�پري�است
ش�رق: »همه اجراهاي تاالر مول��وي تا اطالع ثانوي تعطيل 
مي شود و قرارداد گروه هايي كه قرار اجراي عمومي داشتند- 
حتي كارهاي دانشجويي- باطل مي شود.« اين جمله اي است 
كه گروه هاي نمايشي كه قرار بود از فردا اجراي عمومي شان 
را در ت��االر مولوي آغاز كنند به همراه تاكيد بر جمع كردن 
بيلبوردهاي تبلغياتي شان ابالغ شده است. اين دومين باري 
است كه در دو سال گذشته تاالر دانشجويي دانشگاه تهران 
با تعطيلي مواجه مي شود. اما اين بار ظاهرا مشكل اخالقي و 
پوش��ش بازيگران باعث تعطيلي دو تاالر فعال تئاتر نيست، 
دعواي ميان مركز هنرهاي نمايشي و وزارت علوم براي عمل 
كردن به تفاهم نامه مشترك مانع شده است. نكته اي كه چند 
روز پيش »سعيد اسدي« مدير اين تاالر در گفت وگو با ايسنا 
نيز آن را هش��دار داده بود. اين در حالي اس��ت كه »محمد 
دشت گلي«، سرپرس��ت مركز هنرهاي نمايشي كه از خبر 
تعطيلي سالن اصلي تاالر مولوي بي اطالع بود، در گفت وگو 
با شرق اين اقدام دانشگاه تهران را باعث تاسف دانست: »بايد 
ابراز تاسف كرد كه دانشگاه تهران، دانشگاهي به اين بزرگي و 
با اين سابقه درخشان به خاطر مبلغ جزيي تفاهم نامه با اداره 
كل هنرهاي نمايش��ي، فعاليت هاي تاالر مولوي را به حالت 

تعليق درآورد. پيش از اين جهاد دانشگاهي اين تاالر را اداره 
مي كرد و چنين مشكلي هم نداشت. قرار بود كه با صحبت 

كردن مشكل را حل كنيم.«
 او ب��ا ابراز امي��دواري از اينكه فعاليت ه��اي تاالر مولوي 
به حالت تعليق درنيايد، گفت: »اگر هم چنين باش��د، خود 
دانش��گاه تهران بايد پاس��خگوي جامعه تئات��ري و به ويژه 
دانش��جويان تئاتر باش��د، همچنانك��ه خود اين دانش��گاه 
دانشجويان تئاتري بسياري دارد. اگر آنها چنين رويه اي دارند 
مشكلي وجود ندارد، نام مركز هنرهاي نمايشي را بردارند و 

خودشان رأسا اداره مولوي را برعهده بگيرند.«
براساس تفاهم نامه ميان مركز هنرهاي نمايشي و وزارت 
علوم، نهاد دولتي متولي تئاتر موظف اس��ت از اجراي تئاتر 
در اين س��الن حمايت كند و عالوه بر صدور مجوزهاي اجرا، 
مبلغي هم در اختيار سالن و تئاترها قرار دهد. موضوعي كه 
مدير تاالر مولوي مي گويد از طرف وزارت ارشاد مورد توجه 

قرار نگرفته است. 
اسدي هشدار داده بود كه: »در حال حاضر دانشگاه به اين 
نتيجه رسيده اگر اين مشكل تا پايان هفته جاري حل نشود، 

فعاليت هاي تاالر مولوي به حالت تعليق در آيد.«

 شرق:�»ماريو بارگاس يوسا« در تازه ترين گفت وگوي 
خود از حس متناقض اش درباره بردن جايزه نوبل ادبيات 
گفت. يوساي 75ساله بعد از يك سال از دريافت مهم ترين 
جاي��زه ادبي جه��ان يعني نوب��ل ادبي س��ال 2010 در 
مصاحبه اي با شبكه  يك تلويزيون مكزيك تجربه كسب 
جاي��زه نوبل را به قصه پريان و در عين حال يك تراژدي 
تشبيه كرد. وقتي سال گذشته دبير آكادمي سلطنتي سوئد 
با پاكت نام بهترين نويسنده جهان در سال 2010 پشت 
دوربين قرار گرفت، كمتر كسي گمان مي كرد كه اين نام 
يوس��ا باشد كه سال هاي زيادي بود كه عالقه مندانش در 

انتظار شنيدنش بودند.
 اما يوس��ا برنده م��دال و جايزه اول اي��ن جايزه ادبي 
ش��د. اين نويس��نده پرويي در يك س��ال گذشته كمتر 
اظهارنظري درباره اين جايزه كرده است، اما او روز جمعه 
در مصاحبه اي با »تلويزا« گفت: »مثل قصه جن و پريان 
است، يك سال طول مي كشد، اما پس از آن خوشبختانه 
فرد ديگري مي آيد و آن را از شما مي گيرد. اگر اين اتفاق 

نمي افتاد، اين داستان تبديل به يك تراژدي مي شد.«
يوسا نوبل ادبي را با همه مزايايش بر هم زننده زندگي 

عادي دانس��ته اس��ت: »با تمام لذت هايي كه كسب اين 
جاي��زه با خود مي آورد، جاي��زه نوبل تمام اتفاقات روتين 
زندگي يك نويسنده را تغيير مي دهد؛ نه تنها براي نوشتن، 
بلكه براي خواندن هم براي برنده فرصتي باقي نمي گذارد. 

براي من خواندن هم به اندازه نوشتن مهم است.«
يوس��ا مي گويد در س��الي كه گذش��ت رس��يدن به 
برنامه هايي كه به دنبال دريافت جايزه نوبل ادبي اش بوده 
او را از نوشتن باز داشته. وي مي خواهد سال آينده دعوت 
از مكان هاي بسيار دور را نپذيرد، تا بتواند به كارش برگردد. 
ايندينا خبرگزاري پرو نوش��ته اس��ت يوسا، نويسنده 
سرشناس پرويي و همسرش كه به عنوان ميهمان افتخاري 
نمايش عكاس��ي »دافنه: قدرت واالي چشم يك زن« در 
آمريكا حضور پيدا كرده بودند، روز پنجشنبه در سفارت 
پرو واقع در واشنگتن مورد استقبال گرم سفير كشورش 
قرار گرفتند؛ البته با همه مشغولياتي كه جايزه نوبل براي 

اين نويسنده پرويي داشت.
سال گذشته كتاب روياهاي سلتي )تازه ترين رمانش( 
را منتشر كرد و در نمايش هزار و يك شب براساس متني 

از خودش در نقش شهريار به صحنه رفت.

گزارش
تصویری

كيانوش عياري درباره آخرين وضعيت فيلم »خانه پدري« گفت: 
»احتماال تا پايان هفته جاري درباره وضعيت نمايش »خانه پدري« 
تصميم گيري خواهد شد. البته نمي دانم كه صحبت هاي اين هفته 
هم حاوي نظرات نهايي اداره نظارت باشد يا نه اما اميدوارم اين هفته خبر قطعي 

به ما داده شود. نمي دانم كه ميزان اصالحات وارده به فيلم چقدر است، چون 
خودم هم بايد با مسووالن صحبت كنم و ببينم مميزي وارده بر فيلم به كليت آن 

آسيب مي رساند يا نه. اميدواريم حذفيات آنقدر نباشد كه به كليت فيلم لطمه 
وارد كند.«

10 مجلس تعزيه در تاالر خليج فارس فرهنگسراي نياوران از امروز با اجراي مجلس 
متوكل عباسي آغاز خواهد شد و در شب هاي بعد با اجراي مجالس، شهادت هاني بن 

عروه، شهادت مسلم بن عقيل، مجلس ورود به كربال، شهادت حربن يزيد رياحي، شهادت 
حضرت علي اكبر، شهادت حضرت قاسم، شهادت حضرت ابوالفضل، شهادت حضرت 

علي اصغر، شهادت امام حسين)ع( و مجلس بازار شام دنبال مي شود. 
همچنين خيمه تعزيه در مقابل تئاتر شهر نيز برپا شده و 10 مجلس تعزيه با حضور 

نخبگان اين هنر قديمي برپا خواهد شد.

در  آستانه  ششمين سالگرد درگذشت  مرتضي مميز  
گرافيست  سرشناس ايراني  نمايشگاهي از تصويرسازي هاي او 

در گالري ايده برپا شده است. اين نمايشگاه  تا  18 آذرادامه 
دارد. همچنين از 18 آذر نيز  بنياد  گرافيگ مرتضي مميز با 

حضور دوستان داخلي و خارجي او نمايشگاهي از آثارش را در خانه 
هنرمندان درتاالري كه به نام خود مميز است، به نمايش مي گذارد.

��شماره�1403 يکشنبه�6�آذر�1390سال�نهم��

اردشير خرمنکوب

یکاتفاقساده

 بي دقتي 
در برگزاري جشنواره مقاومت 

عدم دقت برگزار كنندگان جش��نواره مقاومت باعث ��
شده تا گروه هاي شركت كننده در جشنواره تئاتر مقاومت 
ب��ه دكور نمايش هايي كه در تئاتر ش��هر اجراي عمومي 
داش��تند، آسيب بزنند. اين آس��يب در تاالر قشقايي به 
ش��كلي بوده كه باعث ش��ده نمايش »بهار و آدم برفي« 
به دلي��ل از بين رفتن دكور نماي��ش در طول برگزاري 
س��يزدهمين جشنواره سراس��ري تئاتر مقاومت از ادامه 
اجراهاي عمومي خود بازبماند. ناصح كامكاري در اين باره 
به مهر گفته: ستاد برگزاري جشنواره تئاتر مقاومت اعالم 
كرد گروه هاي شركت كننده در جش��نواره و گروه هايي 
كه در حال اجراي عمومي هس��تند براي وضعيت دكور 
نمايش هاي در حال اجرا به توافق برس��ند. ما بخشي از 
دكور خود را جمع كرديم و يك بخش فلزي كه توس��ط 
زنده ياد انصاري ساخته شده بود در صحنه باقي ماند. به 
گفت��ه كامكاري: »با گروه هايي ك��ه در روزهاي اول قرار 
بود در سيزدهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت به 
صحنه بروند درخصوص اين سازه فلزي هماهنگي هاي 
الزم را انج��ام داديم ولي در روز چه��ارم يك گروه، اين 
بخ��ش از دكور نمايش »به��ار و آدم برفي« را از بين برد. 
ستاد برگزاري جشنواره تئاتر مقاومت مي توانست وضعيت 
حفظ و مراقب��ت از دكورهاي نمايش هاي��ي كه اجراي 
عمومي شان در ايام جشنواره تعطيل شده بود را پوشش 

دهد اما اختيار عمل را به گروه ها داد.«

ادامهازصفحه13

يك حبه عشق...
شخصيت هاي فيلم، در روايت جايگاهي يكسان دارند 
و هركدام شان سهمي يكس��ان در پيشبرد روايت دارند. 
بازيگران با بازي هاي يك دس��ت و به دور از اغراق، تصوير 
واقعي از يك خانواده  سنتي را مي سازند. خانواده اي كه در 
اين باغ سكونت دارند، خانواده اي هستند كه چهار داماد از 
چهار سوي ايران دارند. هركدام از آنها به حرفه اي متفاوت 
مشغول هستند. افراد متفاوتي كه به اين ميهماني دعوت 
ش��ده اند، با وجود اختالف هاي ظاهري ش��ان با يكديگر، 
بر س��ر يك سفره مي نش��ينند و در حوادث و رخداد ها، 
همبستگي شان با يكديگر بيشتر مي شود. آدم هايي كه 
حتي در نقش همديگر هم ق��رار مي گيرند. روحاني كه 
نمي تواند روضه بخواند و كاس��بي كه روضه مي خواند تا 
مادرزنش به گريه بيفتد. اين آميختگي و همبستگي، يك 
ن��وع وحدت در عين تضاد را نش��ان مي دهد و به نوعي 
آرمانشهري را مي س��ازد كه در آن اقوام مختلف، در غم  
و ش��ادي هم شريك هستند.  شخصيت دختر كوچك 
خانواده، شخصيتي است كه انگار شخصيت  محوري فيلم 
است اما به   همان ميزان محو است. دختري كه مي خواهد 
با كسي كه نمي شناسد، ازدواج كند و به جايي سفر كند 
كه حتي زبان آن را هم نمي داند. ش��خصيتي كه همواره 
تسليم مصلحت بزرگان است و تسليم تقدير است. عروس 
اين خان��ه، در روياهاي خود غوط��ه مي خورد اما تقدير 
لباس سياه به تنش مي كند تا از رويا به  درآيد و واقعيت 
اطرافش را ببيند. تقدير براي عروس اين باغ، حبه قندي 
آورد كه اگر طعم آن ش��يرين نب��ود، اما برايش تلخ هم 
نبود.  شخصيت خان دايي با بازي سعيد  پورصميمي يكي 
از شخصيت هاي كليدي فيلم است. داستان و عكس هاي 
شكار خان دايي، سمبل افتخار اين خانواده است و شكوه  
خان  دايي با يك  حبه  قند به زوال مي رود. حبه قندي كه 
مايه  سرگرمي خان دايي بود، نقش متفاوتي را برايش بازي 
مي كند و هس��تي اش را به نيستي، بدل مي كند.  روايت 
 فيلم براي ايجاد يك روال نامحسوس دگرديسي هستي 
در نيستي، از ريتم كندي استفاده كرده است. استفاده از 
نماهنگ هايي در نقاط عطف فيلم براي برجسته كردن و 
برانگيختن احساسات مخاطب، بر اين كندي ريتم افزوده 
است. اين نماهنگ ها قرار است پاساژهايي بين فصل هاي 
روايت باش��ند كه وضعيت رواي��ت و نقاط عطف فيلم را 
برجسته بسازند. اين امر سبب مي شود كه آنچه در خالل 
داستان پرداخته  شده  است، بيان تصويري مضاعف بيايد و 
روايت فيلم را كش دار و خس��ته كننده كند.  پايان فيلم، 
نواي »تو اي پري كجايي« از راديويي پخش مي شود كه 
قاسم آن را تعمير كرده  است تا صداي دل قاسم را عروس 
فيلم بشنود. تا بفهمد يك حبه قند، اگر براي خان دايي 

تلخ بود، براي او طعم شيرين عشق را مي دهد. 

دكتر قطب الدين صادقي
كارگردان تئاتر

نظر


