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تأملی بر همزمانی جشنواره تئاتر و فیلم فجر

هفته فیلم کن میزبان «قهرمان» میشود

اصراری عجیب برای تکرار یک اشتباه

میگویند آدم عاقل از یک سوراخ چند بار گزیده نمیشود
ولی ظاهرا برخی از تصمیمگیرندگان چندان توجهی به این
ضربالمثل ندارند.
به گزارش ایســنا ،همزمانی برگزاری جشنوارههای تئاتر
و فیلــم فجر مصداق بارزی اســت از نادیده انگاشــتن این
ضربالمثل قدیمی .در دهه هشــتاد کامال جا افتاده بود که
جشــنواره تئاتر فجر یکم تا یازدهم بهمن ماه برگزار شود و
جشنواره فیلم هم دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه.
تکلیف مخاطــب معلوم بــود و تکلیف رســانه هم به
همچنین .ضمن اینکه فعاالن هر دو رشــته این فرصت را
داشتند تا از آثار یکدیگر دیدن کنند ولی در سالهای اخیر
بارها اتفاق افتاده که جشنواره تئاتر فجر تقویم خود را تغییر
داده و همزمان با جشنواره فیلم برگزار شده است .خبرنگاران
تئاتــر به کرات این موضوع را با دبیــران دورههای مختلف
جشنواره مطرح و آسیبهای آن را گوشزد کردهاند اما ظاهرا
ســخنان آنان تاثیری نداشته و ندارد .تا جایی که دیروز هم
حسین مسافر آستانه ،دبیر چهلمین جشنواره تئاتر فجر خبر
داد که این دوره از جشــنواره نیز دهم تا بیستم بهمن ماه
برگزار خواهد شد که دقیقا همزمان با جشنواره فیلم است.
معموال مهمترین دلیلی که تقویم برگزاری جشنوارهها را
تغییر میدهد ،مناسبتهای مذهبی از جمله ایام سوگواری
ماه محرم و صفر یا ایام فاطمیه است ولی از آنجاکه بهمن ماه
امسال با هیچ یک از این مناسبتها مصادف نمیشود ،اصرار
بر همزمانی جشنواره تئاتر با جشنواره فیلم ،قدری عجیب
و تامل برانگیز است.
در همین زمینه با دو تن از هنرمندان تئاتر گپ و گفتی
داریم.
حسین کیانی ،نمایشــنامهنویس و کارگردانی که دهه
هشتاد در جشنواره تئاتر فجر خوش درخشیده است ،چند
سالی است که جزو غایبان این رویداد هنری است و بیشتر
در مقام تماشاگر در آن حضور داشته است.
او به عنوان هنرمندی که در دورههای اخیر جشنواره فجر
ذی نفع نیست و میتواند بیطرفانه نظر بدهد ،دیدگاههای
خود را مطرح میکند.
کاش مشکل فقط همین بود
کیانی با ابراز تاســف از اینکه جشنواره تئاتر فجر بعد از

گذشت چهل دوره هنوز اساسنامه ندارد ،به ایسنا میگوید:
کاش مشکل جشنواره ما فقط در حد تغییر زمان برگزاری
آن بود .مســاله اصلی این اســت که این جشــنواره هیچ
استراتژی و برنامه بلندمدتی ندارد و همین مساله ،سببساز
تصمیمات ناگهانی میشود.
او ادامــه میدهد :برنامهریزیهای جشــنواره تئاتر فجر
بیشتر حالت عملیاتی دارد تا استراتژیک و طوالنی مدت .به
بیان دیگر ما برنامههای آتی نداریم و برنامههای آنی داریم.
کیانی با بیان اینکه دبیر جشــنواره تئاتر فجر برای این
تصمیمگیری حتما دالیلی دارد ،میافزاید :ولی به هر حال
این همزمانی قطعا مشــکالتی به بار میآورد .دو جشنواره
فرهنگی هنری هستند که در حوزه هنرهای نمایشی برگزار
میشوند و قطعا بخشــی زیادی از مخاطبانشان مشترک
اســت  .به همین دلیل این همزمانی قطعا به هر دو رویداد
آسیب میزند چه به لحاظ برنامهریزی برای تماشای آثار و

چه در بعد تبلیغاتی و رسانهای .این هنرمند اضافه میکند:
امیدوارم برگزارکنندگان جشنواره تئاتر فجر تاریخ برگزاری
آن را بــه روال قبل بازگردانند یا اینکه دالیل قانع کنندهای
برای این تصمیم ارایه دهنــد اما در هر حال ضررهای این
همزمانی خیلی بیشتر از منافع آن است.
کیانی تاکید میکند :در حال حاضر فقط یک تماشــاگر
ساده جشنواره هســتم و ذی نفع نیستم ولی معتقدم این
همزمانی یک اشتباه استراتژیک است.
این مدرس تئاتر بار دیگر از اینکه جشــنواره تئاتر فجر،
اســتراتژی بلند مدتی ندارد ،ابراز تاسف میکند و میگوید:
قرار است این جشنواره ده سال دیگر کجا باشد؟! چه اهدافی
برایش ترسیم شده؟! چه چشماندازهایی برایش دیده شده؟
اینها پرسشهای جدی خانواده تئاتر است.
هر سال علیالسویهتر از سال قبل
اما آیه کیانپور  ،بازیگری که سال گذشته جایزه بازیگری

زن را از سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر به خانه برد ،همان
زمان هم به همزمانی این دو جشنواره انتقاد داشت.
ایــن بازیگر حاال هم به ایســنا میگوید :دهه هشــتاد
جشنوارههای تئاتر و فیلم هر یک در تقویم اصلی خود برگزار
میشدند؛ جشــنواره تئاتر از یکم تا دهم بهمن و جشنواره
فیلــم از دوازدهم تا  22بهمــن و آن دوره بحث همزمانی
این جشنوارهها را نداشتیم .این همزمانی در دهه نود اتفاق
افتاد .طبیعتا نمیتوانیم از جشنواره فیلم انتظار داشته باشیم
تاریخ برگزاری خود را تغییر دهد چون در تقویم همیشگی
خود برگزار میشود ولی جشنواره تئاتر است که تقویم خود
را تغییر داده.
او یادآوری میکند :ســال گذشته که جایزه بازیگری زن
را بردم ،حسرت به دلم ماند که در اختتامیه جشنواره تئاتر
فجر حتی یک عکاسی درست از برگزیدگان نشد .در حالیکه
برگزیدگان جشــنواره فیلم روی صحنه صحبت کردند و از
همه آنان عکاسی درستی شد و به هر حال جشن خود را با
شکوهتر برگزار کردند.
کیانپــور ابراز تاســف میکند :گویــی برگزارکنندگان
جشــنواره تئاتر فجر فقــط به این فکــر میکنند که این
جشــنواره را برگــزار کنند ولی به چگونگــی برگزاری آن
اهمیتی نمیدهند و ارزشی برای این هنر قائل نیستند.
او با اشاره به فعالیت حسین مسافر آستانه به عنوان یک
کارگــردان تئاتر ادامه میدهد :آقای مســافر ،دبیر دو دوره
اخیر جشنواره ،خودشان هم کار هنری انجام دادهاند و صرفا
کار مدیریتی نکردهاند .بنابراین خیلی بهتر از کســانی که
فقط تجربه مدیریتی دارند ،شرایط گروههای هنری را درک
ِ
نادرست به ظاهر
میکنند و متوجه هستند این تصمیمهای
کوچک ،چه ضربههای بزرگی به جشنواره میزند.
کیانپور میافزاید :در حالت کلی ،مخاطب سینما از تئاتر
بیشتر است .رسانهها هم به دلیل شهرت بیشتر سینماگران
در قیاس با تئاتریها ،به جشنواره فیلم توجه بیشتری دارند
 .همچنانکه سال گذشته رسانه تخصصی تئاتر که نام تئاتر
در عنوان آن آمده اســت ،اخبار جشنواره فیلم را بیشتر از
جشنواره تئاتر پوشش داد .در این میان رسانههایی که تالش
میکنند به جشــنواره تئاتر توجه در خوری داشته باشند،
زحماتشان در هیاهوی جشنواره فیلم گم میشود.

نقاشی تقلبی که اصل از آب درآمد

خوانندهای که رکورددار تاریخ جایزه گرمی شد

یکی از تابلو نقاشیهای «جان کانستبل» نقاش مشهور بریتانیایی
که پیشــتر گمان میرفت تقلبی باشد ،حاال به این امید که میلیونها
دالر به فروش برسد در یک حراجی ارائه میشود.
به گزارش ایســنا و به نقل از نشــنال ،یک تابلو نقاشی منظره از
«جان کانستبل» نقاش مشهور بریتانیایی که اخیرا کشف شده است،
در حراجی ماه آینده ســاتبیز به مزایده گذاشــته خواهد شد .انتظار
مــیرود این اثر بین  ۴الــی  ۵.۳میلیون دالر معادل  ۳الی  ۵میلیون
پوند به فروش برســد .درحالی ارزش این تابلو نقاشی میلیونها دالر
برآورد شــده است که سال گذشــته آن را به عنوان یک اثر تقلبی به
قیمت  ۴۰,۰۰۰پوند فروختند .حراجی ساتبیز کشف این نقاشی را که «مزرعه گلیب» نام دارد و اخیرا تایید اصالت
شــده را یک اکتشــاف فوقالعاده توصیف کرده است .پیش از این گمان میرفت چهار نسخه از این نقاشی توسط
«کانستبل» خلق شده باشد .
این تابلو نقاشــی توسط «کانستبل» به یاد دوســتش «جان فیشر» خلق شده است .تفاوت این نقاشی با سایر
نســخههای مشابه آن این اســت که در سمت راست نقاشی که به زودی حراج خواهد شد یک آسیاب بادی دیده
میشود که در سایر نسخههای «مزرعه گلیب» وجود ندارد.

«جی-زی» خواننــده آمریکایی تعداد نامزدیها خود در جوایز
ســاالنه موسیقی گرمی را به عدد  ۸۳رســاند .به گزارش ایسنا به
نقل از ورایتی ،نامزدهای شــصت و چهارمین دوره جوایز موسیقی
ساالنه گرمی اعالم شد و «جی-زی» خواننده آمریکایی با نامزدی
در ســه شاخه ،شمار نامزدیهای خود در این جوایز را به عدد ۸۳
رســاند و با عبور از «کوئینسی جونز» (با  ۸۰نامزدی) ،بیش از هر
هنرمند دیگری در تاریخ نامزد این جایزه معتبر در دنیای موسیقی
شده اســت« .جی-زی» تاکنون موفق به کسب  ۲۱جایزه گرمی
نیز شده است.
با اعالم نامزدهای جوایز گرمی « ،۲۰۲۲جان باتیست» با نامزدی در  ۱۱شاخه پیشتاز است و پس از او «جاستین
بیبر» و «دوجا کت» هرکدام با نامزدی در هشت شاخه و «بیلی ایلیش» و «الیویا رودریگو» با نامزدی در هفت شاخه
بیشترین تعداد نامزدی را در مراسم امسال دارند.
«سلنا گومز» برای نخستین بار توانست نامزد جایزه گرمی شود و «هالزی»« ،مایلی سایرس» و «النا دل ری» از
چهرههای شاخصی بودند که نتوانستند در هیچ شاخهایبه جمع نامزدهای جایزه گرمی  ۲۰۲۲راه یابند.
مراسم اعطای جوایز شصت و چهارمین دوره جوایز گرمی  ۳۱ژانویه ( ۱۱بهمن) برگزار میشود.

گفتوگو با مسعود سخاوتدوست ،آهنگساز سینما

سینمای مستند برای پرداختن به موسیقی توان مالی ندارد

مسعود سخاوتدوســت درباره سیر تحول
موســیقی فیلم در ایران گفت :آهنگســازان
سینما در گذشــته با سختیهای امروز مواجه
نبودند ،در نتیجه به سمت استفاده از موسیقی
ارکسترال میرفتند.
به گــزارش هنرآنالین ،سخاوتدوســت
درباره اینکه موســیقی متن فیلم و ســریال

نسبت به گذشته تا چه اندازه دچار تغییر شده
گفت :قطعا ما تغییر ســاختاری و محتوایی در
طول این سالها داشــتیم و طبیعتا در آینده
هم خواهیم داشــت .اینکه این تغییر در آینده
بهنوعی پیشرفت حســاب میشود یا پسرفت،
داوری نمیکنــم اما تغییر ســاختاری در این
حوزه در طول این سالها خیلی مشهود است.

وی افــزود :در واقــع مــا یــک جریــان
اجتنابناپذیر حرکت از ســمت آکوستیک به
سمت الکترونیک را داشتیم که هر چقدر جلوتر
میرود ،پیشرفتهتر میشــود .این بحث فقط
منحصر به موسیقی نبوده و در سینمای ایران
نیز به همین شکل است .ما هر چقدر به سمت
جلو حرکت میکنیم سلیقه عمومی نسبت به
کیفیت کارها در حال تغییر است و طیفهایی
به صــورت ویژه در حال تمرکز روی مســائل
سینما هســتند .اکنون موسیقی فیلم ،تدوین،
صداگذاری از مسائلی مورد توجه است که قبال
نبوده یا خیلی محدود و مربوط به  ۵ ،۴قطب
مشخص بوده است .در حوزه موسیقی فیلم نیز
همین موضوع متجلی اســت به این شکل که
به خاطر زیاد شدن تعداد آهنگسازان موسیقی
فیلــم با گونههای مختلفــی از تفکر ،نگرش و
زیباییشناسی مواجه هستیم ،در حالی که در
گذشته این کثرت را نداشتیم.
سخاوتدوســت همچنین درباره تغییرات
محتوایی که برای موســیقی متن رخ داده نیز
گفت :به هر حال ساختار روی محتوا تاثیرگذار
خواهد بود .اینکه ما بــرای پیاده کرده ایدهها

و محتویــات کارمان یک معذوریتــی داریم،
میتواند روی خود محتوا تاثیرگذار باشــد .در
گذشــته وقتی آقای فخرالدینی قصد داشتند
یک ارکســتر ملی را جمعآوری کنند و برای
یک اثر ســینمایی یا سریال بخواهند کاری را
آهنگســازی کنند با سختیهایی که به لحاظ
بحث تهیه و یا ارنج ایــن موضوع که در حال
حاضر وجــود دارد ،مواجه نبــود و به بهترین
شــکل این کار را انجام میدادند .االن شرایط
به طور کل متفاوت شــده و خود تهیهکننده و
کارگردان نیازی به ارکســتر بزرگ نمیبینند
و اساســا باتوجه به این خواســته از آهنگساز
میخواهند کار را با یک حجم مینیمال و یک
تک سازی به صورت سولو جلو ببرد.
وی افزود :در سینمای مستند ما بحث تم،
واریاســیون را الزاما نداریم و نیاز نیســت که
هر شــخصیتی برای خود تمی داشته باشد و
بحثهای اتمسفری و فضاسازی خیلی بیشتر
میتواند مطرح باشــد .چراکه یک روایتی در
سینمای مستند داریم که ممکن است اساسا
سوم شخص باشد و همین موضوع در موسیقی
تاثیرگــذار خواهد بود .امــا نکتهای که در این

بحث خیلی مهم اســت ،بحــث بضاعت تهیه
موســیقی مستند است .در حقیقت آن چیزی
که ما االن از موسیقی آثار مستند میبینیم یک
الیه خیلی نحیف و الغری از موســیقی است.
علت این موضوع هم بحث بضاعت است.
این آهنگســاز ســینمای ایــران در ادامه
بیان کرد :کل ســینمای مســتند غیر از چند
مورد خیلی خاص کــه از حمایتهای خاص
برخوردارنــد ،غالبــا حمایت مالــی عجیب و
غریبی ندارند و اصطالحــا به صورت لوباجت
تولید میشوند .همین امر باعث میشود که در
حوزه پست پرداکشن هم این موضوع را ببینیم.
بــه صورتی که حمایت مالــی به آن صورت از
موسیقی صورت نمیگیرد .همین موضوع هم
باعث میشــود که هم روی فــرم و هم روی
محتوا ما با اغماض ساختاری مواجه باشیم .به
عنوان مثال یک اثر مســتند که به طور کل و
نهایتا بودجه آن  ۵۰۰میلیون تومان اســت را
در نظر بگیرید؛ تمــام بودجه این فیلم صرف
تصویربرداری ،لوکیشن ،عوامل شده ،در نهایت
شاید  ۳۰ ،۲۰میلیون باقی بماند که میخواهند
با آن پست پرداکشن خود را به نتیجه برسانند.

سید جواد هاشمی:

اگر فیلمم نفروشد در زندان همه را مالقات میکنم

ســید جواد هاشــمی با انتقــادی تند از
مدیران تلویزیون در تصمیمگیریهای دوگانه
بــرای پخش تیــزر گفت :با توجــه به بدهی
زیادی که دارم چارهای جز اکران فیلم «شهر
گربهها» نبود و اگر این فیلم نفروشد احتماال
باید در زندان همه را مالقات کنم .فیلم «شهر
گربهها» به کارگردانی سید جواد هاشمی که
از امروز ،سوم آذر راهی سینماها شده همین
دو ســه روز قبل پروانه نمایــش گرفت و به
همین دلیل فرصت تبلیغــات پیش از اکران
را از دســت داد .این مسئله سبب گلهمندی
کارگردان فیلم شــده ،هر چند او از حمایت
نکردن برخی دســتگاههای دیگــر هم انتقاد
دارد .این کارگردان و بازیگر در گفتوگویی با
ایسنا درباره اکران «شهر گربهها» و اینکه چرا
در این مقطع  -با توجه به تماشاگران محدود
در روزهای کرونایی  -تصمیم گرفته یک فیلم

کودک را در ســینماها نمایش دهد؟ با لحنی
جدی و گاهی آمیخته به طنزی تلخ بیان کرد:
واقعیت این اســت که چاره دیگری نداشتیم،
شــرایط ما آنقدر بغرنج شده که نمیتوانستم
کار دیگــری جز اکران فیلــم بکنم .در حال
حاضر ســه فیلم روی دستم مانده« ،تورنا دو
« ،»۲شــهر گربهها  »۱و «شــهر گربهها »۲
که در حال تدوین اســت« .شــهر گربهها»۱
را مجبورم اکران کنــم چون آنقدر بدهکاری
دارم کــه باید به نحوی بــرای پرداخت آنها
اقــدام کنم و پرداخــت بدهیها نیز منوط به
این است که فیلم فروش خوبی داشته باشد و
اگر نفروشد در زندان همه را مالقات میکنم.
هاشمی درباره اینکه آیا با توجه به تالشهایی
که برای استفاده از ظرفیت حداکثری سینماها
ی میکند که خانوادهها به
یَشــود ،پیشبین 
م
همراه بچههای خود به ســینما بروند؟ گفت:
در شرایطی فعلی قائل به معجزه الهی هستیم
و از خانوادهها میخواهم بدانند ،همانطور که
با فرزندان خود ســفر میکنند و همانطور که
االن در ســالنهای ســینما به تعداد فراوان
بچه می بینم ،بهتر است فیلمهای مخصوص
بچهها را هم تماشا کنند .البته «شهر گربهها»
فیلم خانواده اســت و مخاطب بزرگســال را
هــم در برمیگیرد .خیلی تــاش کردم فیلم

طوری ساخت شــود که هرکسی از ظن خود
یار من شــود .قطعا بخشــی از مخاطب فیلم
بچهها هســتند که اطمینان دارم از چهرهها
و آهنگهای فیلم لذت میبرند و بخشــی هم
خانوادهها هستند که ماجرای فیلم مورد توجه
آنها هم خواهد بود .او در پاســخ به اینکه آیا
برای تبلیغات شهری فیلم اقدامی انجام داده
است؟ توضیح داد :فعال فقط به دنیای مجازی
اکتفــا کردهایم چــون به انــدازه کافی ضرر
مالی کردهام و همانطــور که میدانید هزینه
تبلیغات بیشتر از  ۵۰۰میلیون تومان میشود
و برای برگشــت این پول بایــد فیلم بیش از
یک میلیارد تومان به فروش برسیم؛ به همین
دلیل شرایط من بسیار بغرنج است که بخواهم
چنین کاری انجام دهم و فکر میکنم به جای
ناله بهتر اســت دعا کنیم مردم به تماشــای
فیلمها بیایند.
کارگردان فیلم «آهوی پیشــونی سفید»
درباره هزینههای صرف شده برای فیلم گفت:
االن یک فیلم معمولــی حداقل چهار تا پنج
میلیارد تومان بودجــه میخواهد و فیلم من
االن بــا  ۱۰میلیــارد تومان هــم قابل تولید
نیســت چون آن قدر هزینه داشته که اصال با
رقمی کمتر امکانپذیر نیست ،حداقل سه تا
چهــار میلیارد تومان بخش ویژوال خرج دارد
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و مسلم است که «شهر گربهها» فیلمی گران
است پس باید  ۳۰میلیارد تومان بفروشد که
پول خود را درآورد ،اما میدانیم که شــرایط
اینطور نیست.
ما با عشــق کار میکنیم ولی هیچ کس از
بدنه ســینما و مسئوالن گذشته سینما ،بابت
ساخت فیلم در ســینمای کودک که در فقر
تولید به ســر میبرد ،یک تشکر هم نکردند.
هاشمی در پاســخ به اینکه با توجه به سابقه
همکاری زیــاد با ســریالهای تلویزیون ،آیا
حمایــت ویژهای از فیلم او برای تبلیغ در این
رســانه صورت نمیگیرد؟ بیان کرد :به نظرم
(مدیران) تلویزیون باید جواب خدا را بدهند؛
اینکــه از بودجه بیتالمال فیلمــی را تبلیغ

میکنند که از وزارت ارشاد جمهوری اسالمی
مجوز گرفته و فیلم دیگــری را که آن هم از
وزارت ارشاد جمهوری اسالمی مجوز گرفته،
تبلیغ نمیکنند بیعدالتی است .خود من در
فیلم «منصور» بازی کردهام ولی چگونه جواب
خــدا را میدهند که برای یک فیلم از بودجه
بیتالمال صرف میکنند و به یک فیلم دیگر
اصال نگاه نمیکنند؟
من این مســئوالن تصمیمگیرنده در این
مورد را به خدا حواله میکنم« .شهر گربهها»
فیلمی بــه نویســندگی ،تهیــه کنندگی و
کارگردانی سیدجواد هاشمی است که مهرماه
امسال در سیوچهارمین دوره جشنواره فیلم
کودک و نوجوان هم شرکت داشت.

هفته فیلم کن در شــهر
بوینــوس آیــرس آرژانتین،
 7فیلــم منتخب جشــنواره
فیلم کن  2021را در برنامه
نمایش قــرار داد .به گزارش
ایســنا ،هفته فیلم کن که با
هدف نمایش آثــار منتخب
این جشنواره مهم سینمایی
در سراســر جهان برگزار میشود ،امسال برای سیزدهمین دوره و از تاریخ 29
نوامبر تا  5دســامبر در شــهر بوینوس آیرس آرژانتین و با همکاری جشنواره
فیلم کن ،موسســه ملی ســینما و هنرهای بصری ( )INCAAو همچنین
بــازار فیلم آمریکای التین برگزار میشــود .در مراســم افتتاحیه این رویداد
ســینمایی «تیری فرمو» مدیر باسابقه جشــنواره کن حضور خواهد داشت و
فیلم «قهرمان» ســاخته فرهادی برنده جایزه بزرگ جشــنواره کن و نماینده
ســینمای ایران در اســکار  ،2022یکی از  7فیلم منتخبی خواهد بود که به
روی پرده خواهد رفت« .بدترین آدم دنیا» ساخته «یوآخیم تریه» برنده جایزه
بهترین بازیگر زن« ،گرداب» ساخته جدید «گاسپار نوئه» فیلمساز آرژانتینی
که در بخش « »Premiereکن رونمایی شد« ،کوپه شماره  »6به کارگردانی
«یوها کاســمانن» که به صورت مشترک با «قهرمان» برنده جایزه بزرگ کن
شــد« ،زانوی احمد» ســاخته «نداف الپید» برنده جایزه هیات داوران کن،
«ماشــین من را بران» ساخته «ریوســوکی هاماگوچی» برنده جایزه بهترین
فیلمنامه و در نهایت فیلم فرانسوی «تیتان» ب کارگردانی «جولیا دوکورنو»
برنــده نخل طالی بهترین فیلم هفتاد و چهارمین جشــنواره فیلم کن ،دیگر
فیلمهایی هستند که در هفته فیلم کن در آرژانتین به روی پرده میروند.

نگاه شاعران ه حسین توالیی به خط ،نیمکت و سنگ

این شاعر ،مجموعه شعر
«خط خطــی روی نیمکت
ســنگی» را در انتشــارات
کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان در دســت چاپ
دارد و بــه هنرآنالین گفت:
قالب این اشعار سپید است.
کتاب حــدود  ۲۵شــعر را
دربرمیگیــرد و در مرحله تصویرگری قرار دارد .او بــا بیان این که مضامین
اشعار کتاب سه ســوژه خط ،نیمکت و سنگ است ،ادامهداد :شاعران به اشیا
و محیط پیرامون نگاه میکنند.یکی از شــگردهای شعر گفتن و یا کشفهایی
که از شعر انجام میشــود از نگاه به پیرامون و محیط اطراف بهوجود میآید.
برایم سنگ و خط مفهوم جالبی دارند و خیلی به هر دو فکر میکنم.به حضور
خط در زندگی انســانها از نظر تصویری ،معنایی و فلسفی توجه دارم.نیمکت
هم بهخاطر بار عاطفی جذاب اســت.در هر جایی مثل پارک ،سینما و مدرسه
استفاده میشود.خط ،نیمکت و سنگ جزو اشیا ،مفاهیم و پدیدههایی هستند
که ســعی کردم نگاه شــاعرانهای به آنها داشته باشم .توالیی که کتاب «فردا
پالک فرد» را در قالب ســپید سروده و برای چاپ به انتشارات کانون سپرده،
افزود :موضوعات شــهری چون ترافیک ،پارکینگ طبقاتی ،بزرگراه و خیابان
محتوای اشعار را تشکیل میدهد .او با این توضیح که کتاب «پنهانی دوستت
دارم» در مرحله تصویرگری در انتشــارات علمی و فرهنگی است ،تصریحکرد:
این مجموعه شعر عاشقانه در قالب یک مجموعه  ۱۰جلدی نشر مییابد.دبیر
این مجموعه خودم هســتم و مضامین تمامی کتابها عاشقانه است و حدود
 ۳۰تا  ۴۰شــعر را دربرمیگیرند.مریم زندی ،مریم اســامی ،مهدی مردانی،
ســعید موسویزاده و غالمرضا بکتاش از شاعرانی هستند که در این مجموعه
کتاب دارند.

روایتی از «تختی در اتاق  ۲۳هتل آتالنتیک»

نمایش «تختــی در اتاق
 ۲۳هتــل آتالنتیــک» بــه
نویســندگی و کارگردانــی
تینو صالحی شــامگاه ســه
شــنبه دوم آذرمــاه در تاالر
قشقایی مجموعه تئاتر شهر
آغاز شــد .به گزارش ایســنا
به نقــل از روابــط عمومی
مجموعه تئاترشــهر ،تئاتر «تختی در اتاق  ۲۳هتل آتالنتیک» به نویسندگی
و کارگردانی تینو صالحی شامگاه سه شنبه دوم آذرماه با حضور مخاطبان در
تاالر قشقایی مجموعه تئاتر شهراجرای خود را آغازکرد .در این اثر نمایشی که
با نگاهی متفاوت به زندگی جهان پهلوان تختی پهلوان نام آور کشــتی ایران
پیش روی مخاطبان قرار گرفته (به ترتیب ورود) رضا بهرامی ،مجید رحمتی،
سهیل ملکی ،سامان کرمی ،نجال نظریان ،حسین خجسته ،آروین فالح ،کهبد
تاراج ،مسعود حکمت آرا به عنوان بازیگر حضور دارند .مریم نورالدینی دستیار
کارگــردان و منشــی صحنه ،تینو صالحی طراح صحنــه ،میثم صفری طراح
نور ،نجال نظریان طراح لباس ،ماریا حاجیها طراح گریم ،بهاره اســدی مجری
گریــم ،کهبد تاراج مجری طرح و مدیر تولید ،آرین مرادی گروه کارگردانی ،
رضا جاویدی عکاس ،شایان کیانی طراح پوستر و مواد تبلیغاتی  ،آروین فالح
انتخاب موســیقی و آرایههای صوتی ،امیر قالیچی روابط عمومی و تبلیغات،
ســامان کرمی ویدئو ،نجال نظریان تحقیق و گردآوری اطالعات نجال نظریان
گروه اجرایی این اثر نمایشی را تشکیل میدهند .نمایش «تختی در اتاق ۲۳
هتل آتالنتیک» به نویسندگی و کارگردانی تینو صالحی هر روز ساعت ۱۸:۳۰
با مدت زمان  ۶۰دقیقه و قیمت بلیت  ۴۰هزار تومان روی صحنه میرود.این
نمایش روزهای پنجشنبه چهارم و جمعه پنجم آذرماه نیز طی دو نوبت و در
ساعتهای  ۱۷و  ۱۸:۳۰پذیرای دوستداران تئاتر است .هم اکنون نمایشهای
«بانــوی محبوب من» به کارگردانی گالب آدینه در تاالر اصلی« ،بابا آدم» به
کارگردانی لیلی عاج در تاالر چهارســو« ،بیماری خانواده میم» به کارگردانی
سروش طاهری در تاالر سایه تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاتر هستند.

«ویار زیتون» در کتابفروشیها

مجموعه شــعر «ویار زیتون» سروده
صابر ســعدیپور منتشر شــد .به گزارش
ایسنا ،این مجموعه شــعر در  ۷۴صفحه
بــا شــمارگان  ۳۰۰نســخه و قیمت ۲۵
هــزار تومــان در انتشــارات فصل پنجم
راهی بازار کتاب شده است .در یادداشت
ناشــر درباره ایــن مجموعه و شــاعرش
آمده است« :صابر ســعدیپور از شاعران
جوان اما باتجربه روزگار ماســت.او بارها
و بارهــا در جشــنوارههای مختلف چه با
تکاثرهایش و چه با کتابهایش از سوی
ســایق گوناگون ادبی و شعری برگزیده
شــده است .از ویژگیهای شعر ســعدیپور این است که او همزمان که بومی
میاندیشد و مینویسد ،با تجارب انسانی فراتر از زاد و بوم خود همنفس شده
است.این ویژگی شعر سعدیپور به عالوه سادهنویسی قابل تأمل او و دوریاش
از بازهایافراطی در فرم ،باعث شــده که ســرودههای او غالبا بتواند از فیلتر
ترجمه عبور کند .اشــعار این کتاب همزمان بــه زبان عربی (در قالب کتابی
با عنوان «ماهیها دریازده شــدهاند») با ترجمه آقای موســی بیدج و به زبان
ترکی استانبولی (در قالب کتابی با عنوان «نت هشتم سکوت») با ترجمه دنیا
میرزایی به چاپ رسیده است.
«آگهي فقدان سند مالكيت»
وراث مرحومه خانم اشرف عباسی حاجی فیروز با تسلیم  2برگ استشهاد محلی مصدق مدعی است یک و نیم
دانگ مشاع از ششدانگ پالک  25فرعی از  118اصلی واقع در بخش  5ارومیه بنام علی آذرپور صادر گردیده سپس
برابر سند  9602مورخ  1396/06/02به خانم اشرف عباسی حاجی فیروز انتقال یافته و قبل از تجدید سند بنام وی
سند مفقود گردیده مراتب برابر تبصره یک ماده  120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا هركس
مدعی مالکیت و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ آخرین نوبت این آگهی به مدت  10روز
اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان ارومیه تسلیم نماید .در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دریافت
اعتراض برابر مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار1400/09/04 :
رونوشت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

علی عبدلزاد اوصالو رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ارومیه از طرف زینالزاده

