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الله اســکندری خطاب بــه مدیران جدید 
ســازمان صداوســیما می گویــد: کاری کنید 
فاصلــه ای کــه میــان تلویزیون بــا خیلی از 
هنرمندان ایجاد شــده اســت از بیــن برود و 

تلویزیون دوباره به سال های اوج خود برگردد.
این بازیگر ســینما و تلویزیــون در گفت 
وگویی با ایســنا در پاســخ به اینکه به عنوان 
یک هنرمند چه پیشــنهادی به رییس جدید 
سازمان صداوسیما دارد؟ اظهار کرد: به عنوان 
یک بازیگر می توانم نظر بدهم و بپرســم چرا 
تلویزیونی که زمانی بینندگانش میلیونی پای 
آن می نشســتند و به خاطر تماشای سریال ها، 
شهر از افراد خالی می شد، به جایی رسیده که 
در طول سال ده ها سریال پخش می شود و ما 
اصال متوجه آن ها نمی شــویم؟! من در حوزه 
کاری خودم نظر می دهم، آنچه مسلم است این 

است که در این سال ها صداوسیما باید خودش 
را به روز می کرد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. 
تلویزیون باید خودش را با شرایط امروز ایران و 

حتی جهان آپدیت کند.
تولیدات تلویزیون نسبت به دهه های 

گذشته افت کرده 
اســکندری همچنین تصریح کرد: ما امروز 
در یک رقابت گســترده ای قــرار گرفته ایم و 
تلویزیون باید نســبت به گذشــته تالش خود 
را چند برابر کنــد و جایگاهش را در این بازار 
رقابت حفظ کند، اما متأسفانه در این سال ها نه 
تنها این اتفاق نیفتاد و خودش را به روز نکرد، 
بلکه حتی نسبت به تولیدات دهه های گذشته 

خودش هم افت پیدا کرده است! 
او اضافه کــرد: حاال اینکه چــرا این اتفاق 
برای تلویزیون افتاده اســت، در حد صحبت و 

پیشــنهاد کوتاه من و شما نیست و باید حتما 
کارشناسی شود و تصمیم درست گرفته شود. 
به نظرم باید در زمینه تولید آثار فاخر، تاریخی، 
جنگی، مناســبتی و طنز تصمیمات اساســی 

گرفته شود.
بازیگر ســریال های »خاک ســرخ«، »در 
چشــم باد«، »رقص پرواز«، »سال های برف و 
بنفشه« و »مشق عشق« یادآور شد: به عنوان 
نمونه سریال های ۱۰ سال قبل ما واقعا جذاب 
بودند و مردم آن هــا را دنبال می کردند. ما که 
به ســال های دور نمی رویم. بزرگترین معضلی 
که تلویزیون با آن مواجه شــده این است که 
چون تنها رســانه دولتی ماســت، به هر حال 
شــاید این حس را داشته باشد که مردم فقط 
آن را می بینند و برنامه هایش را دنبال می کنند. 
قطعا هم همین طور است، به ویژه در شهرهای 
کوچک، مــردم خیلی دنبال ســینما و حتی 
سریال های شــبکه نمایش خانگی نیستند و 
فقط تلویزیون را تماشا می کنند؛ البته ناگفته 
نماند که من خیلی از شهر و روستاهای کوچک 
را دیــده ام کــه ماهواره دارند و ســریال های 

نمایش خانگی را هم تماشا می کنند.
تلویزیون با حضور پلتفرم ها 

از رقابت جا ماند
وی در ادامه به بحث نظارت صداوســیما بر 
پلتفرم های نمایش فیلم و سریال اشاره کرد و 

گفت: تولیدات پلتفرم ها واقعا در رقابت جدی 
با تلویزیون قرار گرفته اند و اتفاقا آثار متنوعی 
هم در حوزه های مختلف دارند. این شــبکه به 
دلیل انتخاب ســوژه های متنــوع، آزادی های 
بیشتر در پوشش، فضا و داستان ها موفق بوده 
و همین امر باعث شــده است که مردم، بیشتر 
از این شبکه اســتقبال کنند. متاسفانه اتفاق 
بدی کــه در ماه های اخیر افتــاد این بود که 
تلویزیون احساس کرد از رقابت جا مانده است 
و بینندگانش در حال ریزش هستند، به همین 
خاطر شبکه نمایش خانگی را زیر پوشش خود 
قرار داد که اگر این اتفاق به شــکل اجرایی رخ 
بدهد، عمال پلتفرم ها هم جمع آوری می شوند 

و دیگر برگ برنده ای ندارند.
بازیگر خوش شانسی بودم

اسکندری در بخشی دیگر از صحبت هایش 
بر تولید آثار فاخر جنگی و تاریخی در تلویزیون 
تاکید کــرد و گفت: به عنــوان هنرمندی که 
دو دهه اســت در تلویزیــون کار می کند و در 
حوزه های دفــاع مقدس، تاریخــی و جنگی 
همکاری داشته ام، تاکنون ۱۰ الی ۱۲ سریال 
کار کــرده ام کــه همه آن ها هم دیده شــد. 
خوشبختانه جزو بازیگران خوش شانسی بودم 
که حضورم در مجموعه های باارزش تلویزیون 
رقم خورد و فرصت این حضور را داشــتم، اما 
مشکل فعلی این است که دیگر اینگونه کارها 

تولید نمی شود و ما دیگر شاهد آن سریال های 
تاریخی و جنگی قبل در تلویزیون نیستیم که 
مخاطب بــا آن همه ذوق و شــوق پای آن ها 
می نشست. ســال های پیش حداقل سالی یک 
الی دو کار خوب و فاخر برای تلویزیون ساخته 

می شد ولی االن دیگر این اتفاق نمی افتد.
این بازیگــر همچنین خطاب بــه مدیران 
جدید صداوســیما تاکید کــرد: توصیه ما این 
است که دوستان جدیدی که در مقام ریاست 
آمــده اند کمی به روز شــوند. در حال حاضر 
بیشترین انتقادی که به صداوسیما وارد است، 
به بحث محتوایی کارهاست. به نظرم باید کمی 
سیاستگذاری ها را تغییر داد و فضا را باز گذاشت 
تا بتوان پروژه های متنوع تری تولید کرد و در 
واقع کاری کرد تا فاصله ای که میان خیلی از 
هنرمندان با تلویزیون افتاده از بین برود و دوباره 
تلویزیون به اوج ســال های قبل خود برگردد. 
الله اســکندری که این روزها مشــغول بازی 
در سریال تاریخی »جشن سربرون« است، در 
پایان به ایسنا گفت: هنرمندان سرمایه های این 
مملکت هستند و باید حفظ شوند؛ به خصوص 
تلویزیون باید بیشــتر به هنرمندان بها بدهد. 
خیلی از هنرمندان دلشــان می خواهد شرایط 
تغییــر کند و یک اتفاق جدید بیفتد. امیدوارم 
در سیاست های جدید صداوسیما به این نگاه ها 

توجه داشته باشند.

الله اسکندری:

کمی فضای تلویزیون را باز بگذارید

کمبود بازیگِر مناسب در تئاتر ما مساله ای پرسابقه است 
که اتفاقا فقط مشکل کارگردان های جوان و ناشناخته نیست 

بلکه بزرگ ترین کارگردانان ما هم با آن رو به رو بوده اند.
به گزارش ایسنا، از همان دوره که استادانی مانند زنده یاد 
حمید ســمندریان بعد از اتمام تحصیالت خــود به ایران 
بازگشتند، این معضل در تئاتر ما وجود داشته و در خاطرات 
این هنرمندان می خوانیم که گاه به دلیل نبود بازیگر مناسب، 
ناچار شده اند از خیر اجرای یک نمایشنامه قدرتمند بگذرند.  
در حال حاضر هم با وجود خیل پر شمار دانش آموختگان 
بازیگری که از دانشگاه ها یا آموزشگاه های آزاد فارغ التحصیل 
می شوند، همچنان با معضل بازیگر رو به رو هستیم ولی این 

مساله حاال شکل و شمایل دیگری پیدا کرده است.
اگر در گذشته یک کارگردان موفق نمی شد برای بعضی 
از نقش ها بازیگر مناسبی پیدا کند، امروز ، مشکل اصلی نبود 
بازیگر نیست بلکه مســاله این است که بیشتِر بازیگران در 
پروژه های دیگر مشــغول به کار هستند و کارگردان یا باید 
مدت ها منتظر آمدن آن بازیگر بماند یا ناچار اســت آرمان 
گرایی خــود را کنار بگذارد و به حضــور بازیگران دیگری 
راضی شود. در یکی دو سال اخیر، کرونا هم به سهم خود به 
این مســاله قدیمی دامن زد و مشکالت تازه ای را پیش روی 
کارگردانان تئاتر قرار داد. کســانی که پیگیر خبرهای تئاتر 
بوده انــد، می دانند که در ایــن دوران کارگردان هایی مانند 
گالب آدینه و هادی مرزبان به عنوان دو کارگردان شناخته 
شده تئاتر کشــور چگونه با مساله یافتن بازیگر مناسب رو 
به رو شــده اند . هر دو کارگردان قرار اســت در تاالر اصلی 
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بروند. تاکنون چند بار تاریخ 
اجرای نمایش های آنان تغییر کرده است . در این میان جای 
شکرش باقی است که طلسم اجرای نمایش »بانوی محبوب 
من« به کارگردانی گالب آدینه در حال شکسته شدن است 
و به تازگی گروه بازیگران این نمایش معرفی شدند. آدینه و 

مرزبان، هر دو پیش از کرونا دست به کار اجرای نمایش های 
تازه خود شــدند. گالب آدینه تمرین های خــود را با گروه 
بزرگی از بازیگران جوان که هنرجویانش هستند، آغاز کرد 
اما او نیز مانند دیگر همکاران خود ناچار شد در دوران کرونا 
تمرین این اثر نمایشــی را چندین بار متوقف کند. در این 
میان بازیگران متفاوتی نامزد بازی در این نمایش شدند اما 
تعطیالت پیاپی تئاتر با اوج گیری هر باره کرونا، روند تمرین 
این نمایش را دچار مشــکل کرد تــا اینکه چندی پیش از 
سوی روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعالم شد که این اثر 
نمایشی با بازی جلیل فرجاد، امیر غفارمنش، نورا هاشمی، 
رضا عمرانی،گلشید بحیرایی و مرتضی امینی تبار روی صحنه 
خواهد رفت. اما داســتان اجرای نمایش »دکتر نون زنش را 

بیشــتر از مصدق دوست دارد« به کارگردانی هادی مرزبان 
از ایــن هم پییچیده تر اســت. این کارگــردان بیش از ۱5 
ســال است که این نمایشنامه را زیر سر دارد، نمایشنامه ای 
که اقتباســی است از داســتانی به همین نام نوشته شهرام 

رحیمیان.
مرزبان در آغاز قصد داشــت این نمایش را با بازی زنده 
یاد جمشــید مشایخی روی صحنه بیاورد که اجرای این اثر 
در زمان حیات این هنرمند به دلیل گیر و گرفت های اداری 
میسر نشد. او در این مدت نمایش های دیگری روی صحنه 
آورد ولی رویای »دکتر نون« دســت از ســرش برنداشت و 
این بار بــرای اجرای این نمایش با رضــا کیانیان به توافق 
رسید. تمرین ها آغاز شد و قرار بود این اثر نمایشی زمستان 

98 در تــاالر وحدت روی صحنه بــرود اما تمرین آن چند 
روز پیش از اعالم رســمی ورود کرونا متوقف شد و با ورود 
این مهمــان ناخوانده هم طبیعی بود که پرونده اجرای این 
نمایش هم برای مدتی بسته شود. پس از آن هادی مرزبان 
با فرهاد آییش گفتگو کرد اما حضور این بازیگر هم شــدنی 
نشــد. مهدی فخیم زاده و امین زندگانــی دیگر بازیگرانی 
بودند که مدتی در تمرین های این نمایش حاضر شدند ولی 
تعطیالت پیش بینی نشده کرونایی و عقب افتادن اجرای این 
اثر نمایشــی، سبب شد که این دو بازیگر هم، گروه اجرایی 
»دکتــر نون« را ترک کنند. کار تئاتر هرگز برای عوامل آن 
درآمد آنچنانی نداشته اســت. در بسیاری از موارد دیده ایم 
که فعاالن این رشــته در پروژه های تصویری کسب درآمد 
می کنند تا بتوانند به فعالیت دلی خود در تئاتر ادمه بدهند. 
در این میان تاالر اصلی مجموعه تئاتر شــهر به عنوان یکی 
از ســالن های بزرگ تئاتر مدت هاست که در سکوت به سر 
می برد. اجرای نمایش های پر بازیگر همواره پر دردسر بوده و 
در دوران دشوار کرونا این مساله به مراتب ببیشتر هم شده 
است. این روزها که حتی اغلب اهالی سینما هم برای تولید 
سینمایی، چشم انداز مالی مشخصی ندارند، ساخت سریال 
در پلتفرم های تازه، به امکانی مطمئن برای کســب درآمد 
تبدیل شده است. بنابراین طبیعی است با حجم باالیی که 
تولیدات شــبکه نمایش خانگی پیدا کــرده، کارگردان های 
تئاتر برای یافتن بازیگران مــورد نظر خود دچار معضالتی 
جدی تر هم بشــوند. تعطیالت پیاپی تئاتر و ظرفیت پنجاه 
درصدی ســالن های نمایش که جزو پروتکل های بهداشتی 
دوران کروناســت نیز به این مساله دامن زده و سبب شده 
کارگردانان تئاتــر برای یافتن بازیگران مــورد نظر خود با 
معضالتی تازه رو به رو شــوند، معضالتی کــه اگر امروز به 
فکر راه چاره ای برای آن نباشــیم، در دوران پساکرونا هم تا 

مدت ها دست از سر تئاتر ما بر نخواهد داشت.

روزهای سخت تئاتر در دوران کرونا

خوشبختانه یا متاسفانه بازیگران مشغول کارند!
بازیگر سریال »فرندز«  درگذشت

بازیگر  تایلر«  »مایکل جیمز 
سریال »فرندز« درگذشت.

به گزارش ایســنا و به نقل از 
گاردین، »جیمز مایکل تایلر« 
هنرپیشه آمریکایی که بیشتر 
برای بازی در سریال »فرندز« 
»گانتر«  نقش  در   )دوستان( 
مدیر کافه  »ســنترال پرک« 

شــناخته می شود، در سن 59 سالگی درگذشت. »تایلر« در ژوئن سال ۲۰۲۱ 
در مصاحبه ای با »ان بی سی« از ابتال به سرطان پروستات خبر داد. او نخستین 
بار در ســال ۲۰۱8 از ابتال به سرطان مطلع شده بود. با اعالم خبر درگذشت 
این هنرپیشه، »جنیفر انیستون« و »کورتنی کاکس«  که در سریال »فرندز« با 
»تایلر«  همبازی بودند به او ادای احترام کردند. »تایلر« در ماه »می« در »فرندز 
: تجدید دیدار« ظاهر شد اما به دلیل مشکالت مربوط به سالمتی از طریق زوم 
و به طور مجازی گفت و گو کرد. در این برنامه او از دوران حضور در ســریال 
»فرندز« به عنوان  ماندگارترین ۱۰ سال زندگی اش یاد کرد. در پی اعالم خبر 
درگذشــت »تایلر« موجی از پیام های ادای احترام به این هنرپیشه در فضای 
مجازی منتشــر شد و برخی به دلیل حضور مداوم او در سریال از او به عنوان 

»دوست هفتم«  یاد کردند.

»گلی زیرآوار« چاپ می شود
بیســت و نهمین کتاب از مجموعه 
کتــب »بیســت و هفتی هــا« بــا 
عنوان»گلی زیرآوار« چاپ می شــود. 
به گزارش ایســنا، »گلــی زیرآوار« 
زندگی نامــه شــهید ســیدمجتبی 
حســینی از فرماندهــان اطالعات-
»لشکر۲۷محمدرســول اهلل  عملیات 
)ص(( بــه قلــم همــا مهرآبــادی 
زکریایــی  مریم الســادات  و 

 اســت که بــه زودی توســط انتشــارات »۲۷بعثت« چــاپ و روانــه بازار 
کتاب خواهد شد.

برای بیرون راندن سیاهی از صحنه، شش پرده بیشتر وقت نیست!

بازخوانی نمایش »کرکس«
محمد علی کنجدی

»کرکــس« یک تراژدی تمام عیار اســت. روایت تلخ ســاکنین »دشــت 
خسته« ای که بعید نیست فرزاد امینی آن را جهان گیتی فرض گرفته باشد:

ســیاهی در آغــاز محتضر اســت، امید مــی رود که جان کنــدن »محمد 
پســندیده« بر صحنه ختم به یکپارچگِی رداهای سپید شود. او جرثومه ی 
خون ســیاِه پلیدی را هم اســتفراغ می کند وســط صحنه. »مرد سیاه« را 
می گویم، او که داخل و بیرون از کفن _هم در هســتی و هم درنیســتی_ 
فریاد خاموش  ناشدنی رنج وجود است که می خواهد به خاکیان هشدار داده 
باشــد: »راحتی نیست نه در مرگ و نه در هســتی ما/ کفن و جامه هم از 
ســر ته یک کرباسند«.  او، سیاهی، دو بار از صحنه به در می شود.از صحنه 
بیرون می افتد. ســیاِه شــوم اما، گربه  ی هفت جانی است که در سپیدی ها 
نفس می کشــد. در ته خطوط صورِت معصوم »زن خاکی« نفس می کشد و 
در صــورت دیگر زن خاکی، در قتل شــاه خاتون هم از نفس نمی افتد. چرا 
که تناسخ اشرار، تضمین ابدیّت عمر سیاهی ست. در تراژدِی کرکس سودابه 
فضایلی اهمیت پرسوناژ »زن خاکی« نباید مغفول بماند. من خیال می کنم 
فــرزاد امینی قابلیت رخ نمودن بار تراژیک کرکس و بینش فلســفی مدّون 
شده ی آثار پیشــینش را از »پروا«]۱385 - تاالر مولوی[ تا اکنون، در زن 
خاکی پیدا کرده. زن خاکی بر دروازه ی دشــت خسته می کوبد و به تعبیری 
بر فقر سیاهی خویش می گرید. او دارد »آسوده کسی که خود نزاد از مادر« 
را اکسپرســیو می کند، آن هم بین جماعتی که یکی شان که آنقدر شب زده 
اســت، در بَِک صحنه با اســکلت ها می رقصد و حّظ می برد. چشم هایش از 
لذت خمار می شود وقتی بگوید طاعون، بگوید وبا، بگوید درد، بگوید کوفت. 
جماعتی که دارند فرم های ســیگار کشــیدن و ماتیک زدن به لب هاشان را 
که کارگردان یادشان داده اجرا می  کنند و به »یاسمن مومنی« که بلد شده 
یک ساعت و نیم روی صحنه به خود بلرزد و مضطرب و تنها بگوید: »اینجا 

گرگ دارد، اینجا ترس، اینجا دیو..« کاری ندارند.  
»پیر زن«، گیس ســپید و دراز خرد و تجربه اســت. پیر ســق سیاهی ست 
که اگر در  آوانســن بر زمین بیفتد و خیره به شــاهوارِی »شــاه خاتون« با 
چشــم های از حدقه بیرون، ســخت و پیوســته بگوید: »می هراسم«، باید 
هراســید. دیالوِگ »باید یکی انتخاب بشــه« اذعان به احتیاج و احضار روح 
سیاهی است. همگان اینبار در ردای سیاه بر صحنه حاضر می شوند تا مبلغ 
خبائث خویش باشند در تسلط به وردهایی نحس و در نوشخواری خون در 
دشت خسته. از آنان یکی بیشــتر انتخاب نخواهد شد و در کارگردانی این 
صحنــه صدای همه ی مدعیان به جز همین یــک نفر زیر و کمیک در نظر 
گرفته شده. که یاداور نمایش فولکلوریک ایرانی سیاه بازی است. در این نحو 
از دیزایِن کنتراست صدا، تماشاگر بی آنکه خود بخواهد گوش و چشم هایش 
بازیگری را دنبال می کند که کمی بعد همه در خدمتگزاری او حاضرند. زیرا 
که »باز« همای اوج سعادت به دام او افتاده/  و اما حقیقت امر این است که 
او به دام همای اوج سعادت افتاده و او همان »زن خاکی« است، همان تمام 
نشانه های سپیدی. بنابرهمین واقعیت، فرزاد امینی بعضاً فرم و دیالوگ های 
این دو را یکی گرفته  تا این راز با تماشــاگر در میان گذاشته شود. سیاه و 
سپید، دو روی سکه ای هستند که »چرخید، چرخید، پرپرزنان چکید، کف 
جوی پر لجن..ای یاس! ای امید!.. آســیمه سر به سوی سکه تاختیم.. پس 
آه نقش شــیر؟..از هم گریختیم بر خط سرنوشت خونابه ریختیم. ما هر دو 
باختیم. ما هر دو باختیم.« و آنطور که امینی در حاشــیه نویسی هایش در 
متن کتاب فضایلی که عکس آن را در بروشور کرکس منتشر کرده میبینیم 
که نوشته:» فرقی نمی کرد باز بر شانه ی چه کسی بنشیند. بخت ذات انسان، 
تباهی اســت. روح؛ ظلمت است«. رخت شاهی بر صحنه ی تراژدی سعادت 
نمی آفریند.  این همه دشــنه که پرتاب میشــود کف صحنه نیز زور بریدن 
کالف ســیاه سرنوشــت را ندارند و بازیگران حق داشته اند اگر امینی بگوید 
کنار دیالوِگ »چه کنم؟« بنویســید: »همه-شــش بار«، و آنها هم شش بار 

روی صحنه بگویند»چه کنم«.
قتل شبانه ی شــاه خاتون پاسخی دستپاچه به همین مسئله ی«چه کنم؟« 
اســت که راه به دشــت و ِدهی دیگر نمی برد اما هر چه که هســت از آن 
صحنه هاســت! بازیگران تور سیاه شب را بر ســر می کشند. شیطان که زیر 
نعش »مرد سیاه« را هم می گرفت، اینبار با نگاه داشتن تور سیاه شب، شب 
را می پاید تا کار بر قاتلین هموار باشــد. شــاه خاتون به قاعده ی وقت باور 
مرگ، گذشته را در یک نظر مرور می کند. پناه بردن به گذشته، یعنی به زن 
خاکی. به شانه ی زن خاکی آویختن و به استدعا پرسیدِن: خودت شنیدی؟ 

به گوش خودت شنیدی؟. 
و مرد قاتل اینبار خیال دارد ســر مار را بزند. پس  با دشنه اش نه قلب شاه 
خاتون را که سقف سیاه شب را، تور ظلمات را می شکافد و همزمان صدای 
جیغ مرگ و نعش بر زمین شــدن شاه خاتون، صحنه را پر می کند. شیطان 
تور سیاه را از صحنه دور می کند. هر کجای صحنه را که نگاه کنی گواه یک 
پایان خوش می بینی. پایاِن شب سیه می بینی. تراژدی اما دست بر نمی دارد. 
شب از شاه خاتون حامله بوده. حاال بهتر نگاه می کنی: »نگاه کن! می بینی؟ 

دشت خسته رو می بینی؟«
پرده  ی آخر اســت. شــیطان که شش پرده در فرم تســلط و چیرگی بوده 
دســت در َرِحم تیرگی کرده. »بچه کرکس« ایــن نطفه ی جاری، پیچیده 
در کفن خود را از گوشــه ی آرام دشــت نیستی به سرای هستی می کشاند. 
شیطان، قابله ی شــاه خاتون شده تا او کرکسش را بزاید. »شاه خاتون« از 
گور برخاســته و »آه فرزندم، آه فرزندم« می گوید و »بچه کرکس« از سینه 
اش، از کفن در می آید و از پشــت خرناســه  اش  و از پشت قفسش، چون 

نوزاد زجه موره می کند. 
و این بار در پاسخ به »چه کنم؟«؛ زن خاکی فریاد میکشد همچون نعره ای 

و آخرین دیالوگش را میگوید:
»کرکس ها، ســواران، رداپوشان، طاعون، مردســیاه، رداپوشان، اسکلت ها، 

تاریکی و نور از صحنه خارج می شوند«. از سرای هستی خارج می شوند. 

خبر 

نگاه

نمایش »ببو« که به دلیل شیوع کرونا متوقف شده 
بود از نهم آبان به روی صحنه باز می گردد. به گزارش 
ایسنا به نقل از روابط عمومی گروه، نمایش »ببو« که 
از روز دوشنبه، چهارم خردادماه یک هزار و چهارصد، 
با طراحی، نویســندگی و کارگردانی مهیار شیروانی 
در سالن گالیل پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه 
رفت، پــس از یک هفته اجرا به دلیل شــیوع کرونا 

متوقف و اکنون با بهبود شرایط، مجددا از نهم آبان ماه 
اجراهای خود را ادامه می دهد. در خالصه این نمایش 
که ژانــر کمــدی دارد، اینگونه آمده اســت که؛ در 
یکــی از روزهایی که خانه  خالیســت و مادر کامبیز 
در خانه حضور ندارد، او همدســتان کاله بردارش را 
در حین ســرقت اشیاء باســتانی، در زیر زمین خانه 
شــان گروگان گرفتــه. ناگهان مادرش بــه خانه باز 
می گردد و با این صحنه گروگان گیری روبرو می شود. 
کاراکترهای داســتان در موقعیتی که اعتماد کردن، 
ســخت ترین کار اســت، باموانع شخصیتی شان برای 
مورد اعتماد قرار گرفتن مواجه می شــوند. بازیگران 
این نمایش 8۰دقیقه ای)به ترتیــب الفبا( عبارت از؛ 
پرستو الماس، نیکو پشوتن، عماد جاویدپور و مسعود 

رمضانی هستند. 

پوستر انگلیســی فیلم سینمایی »کشتن خواجه« 
به نویسندگی و کارگردانی عبد آبست و تهیه کنندگی 
شهرزاد سیفی رونمایی شــد. به گزارش ایسنا، آرش 
صادقی لواســانی این پوستر را با اســتفاده از نقاشی 
»ذبــح« اثر علی  اکبــر صادقی طراحی کرده اســت.  
»کشــتن خواجه« تنها فیلم ایرانــی حاضر در بخش 
مســابقه اصلــی بیســت و پنجمین دوره فســتیوال 
»شب های سیاه تالین« اســت که از ۱۲ تا ۲8 نوامبر 
»۲۱ آبان تا ۷ آذر« در کشــور استونی برگزار می شود. 
۱9  فیلم از هفده کشور در بخش مسابقه این فستیوال 
برای بدست آوردن »گرگ طالیی« بایکدیگر به رقابت 
خواهنــد پرداخــت. از کارگردان های بخش رســمی 
می توان به عــادل خان یرژانف قزاقســتانی، لو ژانگ 
چینی، گئورگی پالفی مجارستانی، جوهو کائوسمانن 

فنالندی و کارواس ســائورا فیلم ســاز پیشکســوت 
اسپانیایی اشاره کرد.  »کشتن خواجه« دومین ساخته 

آبست بعد از »تمارض« است.

رونمایی از اعالن »کشتن خواجه« برای شب های سیاه تالین»ببو«ها به صحنه تئاتر بر می گردند

فیلــم کوتاه »کشــتار روز تهران« به بخش مســابقه جشــنواره 
بین المللی فیلم کوتاه ریودوژانیرو در کشور برزیل راه یافت.

به گزارش ایسنا، فیلم کوتاه »کشتار روز تهران«  به نویسندگی و 
تهیه کنندگی حسین تهرانی و کارگردانی حسام حمیدی در بخش 
مســابقه بین الملل جشــنواره فیلم کوتاه ریودوژانیرو حضور خواهد 
داشت که امسال سی و یکمین دوره آن از 3 تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ در 

شهر ریو برگزار می شود.
جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه ریودوژانیرو یکی از رویدادهای 

مورد تایید آکادمی اسکار، بفتا و جوایز گویا است. 
در این فیلم  حمیدرضا کرمی ، مهران آتش زای ، روزبه ســینکی ، مهرنوش ســلیمی و حسین تهرانی ایفای 
نقــش کرده اند. عوامل فیلم عبارتند از:مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، تدوین: مهرداد اکبری، مجری طرح: دنا 
رسام، مشاور روانشناسی فیلمنامه: هدی تهرانی، مدیر صدابرداری: امیر شاهوردی، صداگذاری: عرفان ابراهیمی، 
طراح گریم: مهرنوش سلیمی،  طراح لباس: کوثر خّرم، طراح صحنه: مجید ایرانی، جلوه های ویژه بصری: مرتضی 
مقدسی، برنامه ریز: حدیث کریمیان، مدیر تولید: کیان صادقیان، منشی صحنه: لیدا صادقی، عکاس: رضا گوهری، 
طراح پوستر: احسان برآبادی، اصالح رنگ و نور: فربد جاللی، مدیر تدارکات: کیوان مرادآبادی، پخش بین الملل 

این فیلم بر عهده ی دنا رسام می باشد.

فیلم سینمایی »وقت چیغ انار« محصول مشترک افغانستان، 
استرالیا، هلند و ایران به اسکار می رود.

بــه گزارش ایســنا، فیلم ســینمایی »وقت چیــغ انار« به 
نویســندگی و کارگردانی گراناز موســوی، به عنوان نماینده ی 
ســینمای اســترالیا برای رقابت در بخش غیر انگلیسی زبان به 
عنوان نماینده ی ســینمای کشور اســترالیا به آکادمی اسکار 
معرفی شد.  نود و چهارمین دوره ی اسکار در ۲۷ مارس ۲۰۲۲ 
میالدی مطابق با ۷ فروردین ۱۴۰۱ خورشــیدی، همانند ادوار 

پیش از فراگیری جهانی )پاندمی( کرونا برگزار می شود. 
فیلم سینمایی »وقت چیغ انار« که به تهیه کنندگی مشترک بهیر وردک، گراناز موسوی، کریستین ویلیامز 
و مرضیه وفامهر ســال گذشــته در کابل فیلمبرداری شده، محصول مشترک افغانستان، استرالیا، هلند و ایران 
به شمار می رود. با توجه به تحوالت سیاسی اخیر در کشور افغانستان و قوانین سرسختانه ی وضع شده  توسط 
طالبان، فعال فیلم ســینمایی »وقت چیغ انار« یکی از آخرین آثار سینمایی خواهد بود که در کشور افغانستان 
تولید شــده اســت.  این فیلم تاکنون در جشــنواره ها و رویدادهای معتبر بین المللی بســیاری چون سیدنی، 
ســائوپائولو و توکیو حضور داشــته اســت. این فیلم همچنین به تازگی به عنوان نامزِد بهترین فیلم در بخش 

کودک و جواِن جایزه ی آسیاپاسیفیک انتخاب شده است.

فیلم گرناز موسوی نماینده  سینمای استرالیا در اسکار شد»کشتار روز تهران« مسافر برزیل شد

توکا ملکی گفت: بســیاری از موضوع های 
هنری ضمن مهم بودن تخصصی هســتند و 
ممکن اســت مخاطب عــام و به اصطالح بازار 
نداشــته باشــند اما امیــدوارم بتوانیم در این 
شرایط در چاپ کتاب دوام بیاوریم.  توکا ملکی 
نویسنده، مترجم و مدیر انتشارات خط و طرح، 
درباره فعالیت های پژوهشی که در عرصه هنر 
دنبــال می کند به هنرآنالین گفت: چند پروژه 

در دســت تدوین و تالیف داشتم که به خاطر 
همه گیری کرونا ناتمام مانده اســت. متاسفانه 
شــرایط سخت و پیچیده شــده و شاهد کند 
شــدن تولید کارهای فرهنگی هستیم. اما در  
همین شــرایط با تمرکز بر کارهای انتشارات 
توانستیم کتاب های مهمی نشر دهیم. او با این 
توضیح که اهداف اصلی انتشارات خط و طرح 
بازخوانی تاریخ هنر و فرهنگ ایران، تمرکز بر 

چهره ها، جریان های فرهنگی هنری و نگاه به 
گوشه های مغفول مانده تاریخ هنر است، افزود: 
این هدف هــا دغدغه خــودم در امر پژوهش 
هنرهای تجسمی و موسیقی نیز بوده و هست 
به همین خاطر تالش کردم در هر شــرایطی 
بتوانم به آن اهمیت بدهم و پایبندش باشــم. 
بســیاری از موضوعات هنری ضمن مهم بودن 
تخصصی هستند و ممکن است مخاطب عام و 

به اصطالح بازار نداشته باشند امیدوارم بتوانیم 
در این شرایط در چاپ کتاب داوم بیاوریم.

ملکی با اشــاره به این که انتشارات خط و 
طرح امســال ســه کتاب جدید منتشر کرده، 
اظهارداشــت: یکــی از عناوین »گزیــده آثار 
حمیدرضا اندرز« است در برگیرنده  گزیده ای از 
آثار نقاشی و طراحی این هنرمند از سال ۱3۷۷ 
تا ۱399، به همراه مقاالتــی از رویین پاکباز، 

مهدی حسینی، هلیا دارابی و احمدرضا نوری، 
به دو زبان فارسی و انگلیسی. »خمسه به روایت 
خمســه« کتاب دیگری است شامل مجموعه 
نمایشنامه های  و  ترجمه ها  مقاالت، شــعرها، 
علیرضا خمسه با مقدمه ای از فاطمه معتمدآریا، 
خســرو دهقــان و کیومرث پوراحمــد. امید 
نجوان این کتــاب راگردآوری و تدوین کرده و 
رویدادنگاری هم در ابتدای کتاب نوشته است.

معرفی آثار انتشارات خط و طرح در نیمه نخست سال 

 مجموعه  گفت وگو با هنرمندان تجسمی و کتاب آثار محسن فوالدپور در دست نشر


