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محمود پاک نیــت درباره ســریال »روزی 
روزگاری« و لهجه خاصش در این ســریال که 
ترکیبی از چند لهجــه بود، توضیحاتی را ارائه 
کرد و از اولین تجربه همکاری با خسرو شکیبابی 
گفت.به گزارش ایسنا، محمودپاک نیتـ  بازیگر 
پیشکسوتـ  درباره سریال خاطره انگیز »روزی 
روزگاری« توضیــح داد: روزی روزگاری بــه 
کارگردانی امراهلل احمدجو در ســال ۱۳۷۰ تا 
۱۳۷۱ ساخته شــد. آقای احمدجو از روز اول 
بــه من گفت چون نقش تو در روزی روزگاری 
راهزن اســت، نمی خواهم مشــخص باشد که 
ایــن نقش و این لهجه متعلق به کدام خطه از 
مملکت اســت. لری و کازرونی و شیرازی رو با 
هم قاطی کردیم تا به کسی برنخورد. این لهجه 

را ساختیم و به آقای احمدجو گفتیم.
ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون گفت: 
اولین روزِ فیلمبرداری با کار من شــروع شد. 
ســاعت ۱۱ شــِب قبل از فیلمبرداری برایش 
دیالوگ های یکی از سکانس ها را گفتم و آقای 

احمدجو گفت این خودش است. 
خاطره ای از سریال روزی روزگاری

او به خاطره ای از پشــت صحنه این سریال 

تلویزیونی اشــاره کرد و گفت: بازیگرانی که در 
تهران بودند، در باشگاه های سوارکاری، آموزش 
دیده بودند. من از شــیراز مستقیم به میمه ی 
اصفهان رفتم. اسب سواری هم بلد نبودم. اولین 
روزی که به ما آموزش اســب سواری آموزش 
دادند، آقایــی به ما آموزش مــی داد. به آقای 
فیلی گفت ســوار اسب شو و من دهنه اسب را 
می گیرم. جلوی استپل این کار را انجام می داد. 
اسب هم دوست داشــت به استپل برود. آقای 
فیلی سوار شد و اسب چند دور چرخید. به یک 
باره اسب بلند شــد و آقای فیلی از روی اسب 

افتاد. تا سه ماه نتوانست روی اسب بنشیند.
شکیبایی درباره نقش من دلهره 

عجیبی داشت
پاک نیت که مهمان برنامه »چهل تیکه« بود 
و بــا محمدرضا علیمردانی گفت و گو می کرد، 
درباره تجربه  کاری اش با خســرو شــکیبایی، 
گفت: اولین تجربه کارم با خســرو شــکیبایی 
بود. فقط یک ســکانس با هم بازی داشــتیم؛ 
بقیــه بازی هایمان جدا جدا بــود. برای آقای 
شکیبایی شــخصیتی که بازی می کرد خیلی 
مهم بود. خدایی هم شخصیتش را خیلی خوب 

درآورده بود. آقای شکیبایی از نظر سنی از من 
بزرگتر بود. من از او بســیار یاد گرفتم. اصاًل از 
آدم هایی نبود که بخواهد خودش را برای کسی 
بگیرد. آن زمان که این سریال را بازی کرد، آدم 

مطرحی بود.
او افــزود: درباره نقش مــن دلهره عجیبی 
داشــت و به احمدجو گفته بود که چه کسی 
این نقــش را بازی می کند. تمام آدم های قصه 
برایش مهم بودند. فقط کار خودش برایش مهم 
نبود؛ کل کار و تمام عوامل برایش مهم بودند. 
در یکی از سکانس ها وقتی از اسب پیاده شدم، 
یک دفعه دیدم که کســی از پشت من را بغل 
کرد، دیدم آقای شکیبایی است. گفت من امروز 
یک بازِی بیابانی دیدم. این جمله برایم خیلی 
ارزشمند بود. ما جوان تر بودیم و او پخته بود. در 
این چهار ماه و نیم فهمیدم که آدم ها هیچ وقت 

نباید برای دیگران خودشان را بگیرند.
شکیبایی هیچ وقت خودش را برتر از 

دیگران نمی دانست
این بازیگر پیشکسوت با بیان اینکه متأسفانه 
خیلی ها خودشان را غول می دانند اما شکیبایی 
هیچ وقت خودش را برتر از دیگران نمی دانست، 
خاطرنشــان کرد: کار دیگری به نام سرزمین 

خورشید با هم کردیم.
کار دیگری هم به نام »دل شکسته« با هم 
داشتیم. در این چند کاری که با هم کردیم، از 
او درس گرفتم. در کار »دل شکســته« خیلی 
بیمــار بود. حتی راه رفتن هم برایش ســخت 
بود. این آخرین همکاری ما با هم بود. قرار بود 
شــکیبایی بیاید و بگوید که ۱۰ شب است که 
یک نفر به خواستگاری دخترم می آید و .... کار 
تمام شد و این جمله را گفت. خودش می گفت 

ایــن جمله را خوب نگفتم و باید دوباره بگویم. 
اما کار تمام شــد و همــان جمله را روی فیلم 
گذاشتند. شکیبایی هیچ وقت خودش را برتر از 
دیگران نمی دانست. متاسفانه برخی از عزیزان 
خودشــان را غول می دانند. هنرمند شکیبایی 

بود که از بین ما رفت. روحش یاد.
او ســپس دربــاره اولین فیلم ســینمایی 
حرفه ای خودش صحبت کــرد و گفت: اولین 
فیلم سینمایی حرفه ای را به نام شاخه های بید 
و با آقای احمدجو کار کردم. در پشــت صحنه  
یکی از تئاترهــا، آقای احمدجو با من صحبت 
کرد و گفت که می خواهــم در فیلم من بازی 

کنید. 
در آن فیلم آقای مشایخی، گوهر خیراندیش، 

رضا رویگری و کرم رضایی را بازی می کرد.
در ادامه برنامه، بخش هایی از فیلم سرزمین 
خورشید به کارگردانی احمدرضا درویش پخش 
شــد. پاک نیت درباره این فیلم، گفت: ۱۹ روز 
طول کشــید این سکانس ضبط شود. کل این 
فیلم قرار بود ۲ ماه و نیم ضبطش طول بکشد، 

اما هفت ماه ساختش طول کشید.
این بازیگر دربــاره اینکه اگر زمان به عقب 
برگردد دوســت دارد کدام اتفاِق زندگی اش را 
دوباره ببینــد و تجربه کند، گفت: اگر بخواهم 
به عقب برگردم، بهترین لحظه زندگی ام زمانی 
بود که خبِر وضع حمل همســرم را شــنیدم. 
آرزوی داشتن دختر داشتیم. اسم دختر را هم 
بهار گذاشــته بودیم. بعداز ظهری بود که تئاتر 

بازی می کردم.
او خاطرنشــان کرد: همان روز همسرم درد 
زایمان داشت. آرام آرام تا بیمارستان رفتیم. به 
مادرِ همســرم و مادرِ خودم زنگ زدم و گفتم 

که به بیمارستان بیایند. آنها آمدند و من برای 
اجرای تئاتر به سالن رفتم. ساعت ۶ و نیم کار 
شروع میشــد. وسط اجرا یکی از پشت صحنه 
درگوشــی گفت پسره! من خیلی حالم بد شد. 
حتی دیالــوگ یادم رفت. به هــر حال دوباره 
متمرکز شــدم و نمایش تمام شد. کالفه بودم. 
به بیمارســتان رفتم. مادرخانمم بچه را به من 
نشان داد و گفت یه پسِر تپل مپل گیرت اومده. 

بچه دوم مون هم پسر شد. شکر خدا.
حیرت پاک نیت از پخش تصاویر یک تئاتر

در این برنامه تلویزیونــی، او با تصویری از 
اجرای ســال ۱۳۶۹ خود مواجه شد. رویدادی 
که مربوط به نهمین دوره تئاتر فجر و برنامه ای 
تحت عنوان تئاتر قاب بی تصویر برمی گشــت. 
او خیلی از پخش این تصاویر حیرت زده شــد 
و گفت: از کجا پیدا کردیــد این فیلم را؟ این 
نمایش در جشــنواره تئاتر فجر مقــام اول را 

کسب کرد.
این نمایش در جشنواره تئاتر فجر مقام اول 
را کســب کرد. روایت جوانی اســت که شهید 
شده و در خیال نامزدش بازگشته است. در کار 
ما عشــق جاری است. در عشق لذتی است که 

در انتقام نیست.
این بازیگر پیشکســوت در پایان با پخش 
نمایش امشــب باید بروم بــه کارگردانی علی 
روئین تن )سال تولید ۱۳۷۲( به نکته ای اشاره 
کــرد و گفت: این آخرین تئاتری بود که من و 
همسرم با هم کار کردیم. هر کسی این نمایش 
را دیده بود، فکر می کرد زندگی من و همسرم 
است. چون در زندگی واقعی هم من و همسرم 
در تئاتر با هم آشنا شــدیم و اکنون ۴۲ سال 

است که زندگی مشترک داریم.

محمود پاک نیت:

خسرو شکیبایی هیچ وقت خودش را نمی گرفت

مســعود نقاش زاده اعضای هیــأت داوران 
بخش سودای ســیمرغ در چهلمین جشنواره 

فیلم فجر را معرفی  کرد.
مســعود  هنرآنالیــن،  گــزارش  بــه 
و  کارگــردان  )نویســنده،  جعفری جوزانــی 
تهیه کننــده(، مجیــد انتظامی )آهنگســاز(،  
تهیه کننده(،   و  )بازیگــر  شــهاب حســینی 
محمدعلی باشه آهنگر )نویسنده و کارگردان(، 
محمد داوودی )مدیــر فیلمبرداری(، مهدی 
پژمــان  و  )فیلمنامه نویــس(  ســجاده چی 
لشــکری پور )منتقد و تهیه کننــده( اعضای 
هیٲت داوران بخش سودای سیمرغ چهلمین 

جشنواره فیلم فجر هستند.
مسعود جعفری جوزانی متولد ۱۳۲۷ مالیر، 
دارای مدرک کارشناســی ارشــد در رشــته 
فیلمسازی از دانشــگاه ایالتی سانفرانسیسکو 
است. جعفری جوزانی، چهره ماندگار سینمای 
ایران و از پیشتازان ســینمای پس از انقالب 
اســت. فیلم های ســینمایی جاده های سرد، 
شیر سنگی، در مســیر تندباد، بلوغ و سریال 
عظیم تلویزیونی در چشــم بــاد  از آثار مهم 
این سینماگر است. جعفری جوزانی به عنوان 
یک چهره  دانشگاهی سابقه تدریس در رشته 
ســینما و گرافیــک در آمریــکا و همچنین 
تدریس در دانشــکده هنر دانشــگاه تهران، 
دانشکده صدا و سیما و مدرسه فیلمسازی باغ 
فردوس را دارد.  مجید انتظامی متولد ۱۳۲۶ 
تهــران و دانش آموختــه کنســرواتوار برلین 
اســت که پس از بازگشت به ایران در ارکستر 
ســمفونیک تهران استخدام شد و تدریس در 

دانشــگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی را 
از همین ســال آغاز کرد. او برای بیش از صد 
اثر سینمایی موسیقی متن نوشته  و با دریافت 
۴ ســیمرغ بلورین از رکوردداران کسب این 
جایزه در رشته موسیقی فیلم است. انتظامی 
از برگزیدگان هشــتمین همایش چهره های 
ماندگار در سال ۱۳۸۹ است و در سال ۱۳۹۳ 
به عنوان جهادگر عرصٔه فرهنگ و هنر نشان 

افتخار دریافت کرده  است.
سیدشهاب الدین حســینی متولد ۱۳۵۲ 
در تهران اســت که در رشــته روانشناســی 
تحصیل کرده و از ســال ۱۳۷۷ فعالیت خود 
را بطــور حرفه ای در عرصه تئاتر و تلویزیون و 
ســینما آغاز کرد. این بازیگر تحسین شده در 
مجامع و جشــنواره های مختلف جهانی، برای 
آثاری چــون »درباره الــی«، »جدایی نادر از 

سیمین« و »فروشــنده« در  سال های اخیر، 
عالوه بــر بازیگری، در عرصه کارگردانی و نیز 
تهیه کنندگی و تولید مشــترک با کشورهای 

خارجی فعالیت کرده است.
 حسینی در ســال ۱۳۸۷ با بازی در فیلم 
سوپر اســتار جایزٔه ســیمرغ بلورین بهترین 
بازیگر نقش اول مرد جشــنواره فیلم فجر را 

دریافت کرد.
وی در جشــنواره فیلم کن ۲۰۱۶ با ایفای 
نقش در فیلم فروشــنده به کارگردانی اصغر 
فرهادی، توانســت جایزٔه بهترین بازیگر مرد 
جشنواره فیلم کن را به خود اختصاص بدهد. 
همچنین او خرس نقره ای بهترین بازیگر مرد 
جشــنواره بین المللی فیلم برلیــن ۲۰۱۱ را 
به همــراه گروه بازیگران فیلــم جدایی نادر از 

سیمین کسب کرد.

محمدعلی باشــه آهنگر متولد ۱۳۴۱ در 
دزفول،  دانش آموختٔه رشــته سینما )گرایش 
کارگردانی( از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه 
هنر است و فعالیت  هنری خود را با ساخت و 
بازی در چند نمایش آغاز کرد. او نویسندگی و 
کارگردانی چندین فیلم کوتاه، مستند، سریال 
تلویزیونی و چند فیلم ســینمایی در کارنامه 
دارد و برای فیلم های ســینمایی فرزند خاک، 
ملکه و ســرو زیرآب مورد تحسین واقع شده 
و جوایــز متعــددی دریافت کرده اســت. در 
شانزدهمین جشن خانٔه ســینما، فیلم ملکه 
برنــدٔه ده تندیــس، از جملــه بهترین فیلم، 
بهتریــن بازیگر مــرد، بهتریــن کارگردانی، 

بهترین فیلم برداری و بهترین تدوین شد.
محمــد داوودی متولد ۱۳۳۷ تهران، مدیر 
فیلمبــرداری و دانش آموخته مدرســه عالی 

تلویزیــون و سینماســت. از فعالیت هــای او 
عالوه بر فیلمبرداری آثاری چون »رنگ خدا« 
بــه کارگردانی مجید مجیــدی و  »تولد یک 
پروانه«، به کارگردانی مجتبی راعی، می توان 
به تدریس دوره های فیلمبرداری و فیلمسازی، 
مدیریــت واحد فیلمبرداری صدا و ســیما تا 
اواسط دهه هفتاد،  تهیه کنندگی، کارگردانی 
و فیلمبرداری شانزده فیلم مستند و داوری در 

جشنواره های مختلف اشاره کرد.
مهدی ســجاده چی متولــد ۱۳۴۰ تهران، 
فعالیــت حرفــه ای خود را از ســال ۱۳۶۸ با 
فیلــم »پاتال و آرزوهای کوچــک« آغاز کرد 
و آثــاری چون روز ســوم، قاعــده بازی، مرد 
نامرئی، دمرل و ســوفی  و دیوانه از مهمترین 
آثــار ایــن فیلمنامه نویس اســت. او رئیس 
انجمن فیلمنامه نویسان سینمای ایران است. 
پژمان لشــکری پور متولد ۱۳۵۴ در تهران و 
دانش آموخته رشــته علوم و حقوق سیاسی از 
دانشــگاه تهران و دانش آموخته کارگردانی و 

تدوین سینماست.
او فعالیــت هنــری اش را از ســال ۱۳۷۳ 
آغــاز کرد و هم اکنون عضو پیوســته انجمن 
منتقدان و نویســندگان آثار سینمایی ایران 
اســت. او همچنین در تهیه و تولید فیلم های 
ســینمایی »قارچ سمی« و »مزرعه پدری« از 
آثار رســول مالقلی پور، »چ« و »بادیگارد« از 
آثار ابراهیم حاتمی کیا همکاری داشــته است. 
چهلمین جشــنواره فیلم فجــر در دو بخش 
فرهنگی و رقابتی از ۱۲ تا ۲۲ بهمن به دبیری 

مسعود نقاش زاده برگزار خواهد شد.

انتشار زندگی نامه »تری پرچت«  توسط دوستش معرفی اعضای هیات داوران چهلمین جشنواره فیلم فجر
پرچت«  »تــری  زندگی نامه 
نویسنده مشــهور بریتانیایی 
نگارش  به  توسط دوســتش 
درخواهــد آمد. بــه گزارش 
ایســنا و به نقــل از گاردین،  
»راب ویلکینس«، دوســت و 
دستیار سابق »تری پرچت« 
نویســنده فقیــد بریتانیایی 

مسوولیت نگارش زندگی نامه رسمی این نویسنده مشهور بریتانیایی را برعهده 
گرفته است. این کتاب از دوران کودکی تا دوران بیماری آلزایمر خالق مجموعه 
داستان های »دنیای دیسکی« را پوشش خواهد داد. این نویسنده از سال ۲۰۰۷ 
به آلزایمر مبتال شده بود. »پرچت« زمانی که در سال ۲۰۱۵ درگذشت همچنان 
مشــغول نگارش زندگی نامه خودش بود و با درگذشــت او، »راب« مسوولیت 
تکمیل زندگی نامه او را بر عهده گرفت. به گفته ناشــر این اثر، این زندگی نامه 
بخش هایی از زندگی نامه نوشــته »پرچت« را نیز شــامل خواهد شــد. »راب 
ویلکینس« به مدت ۱۵ ســال به عنوان دستیار و مدیربرنامه های »پرچت« با او 
همکاری داشــت. این زندگی نامه در ماه سپتامبر روانه بازار خواهد شد. به گفته 
ناشر این کتاب، این زندگی نامه مسائل مختلفی را از شش سالگی این نویسنده تا 
نگارش مجموعه »دنیای دیســکی«، کسب مدال کارنگی و سایر افتخارات ادبی 
را در برخواهد گرفت. »پرچت« پس از انتشــار اولین رمان »دنیای دیسکی« به 
یکی از محبوب ترین نویسندگان انگلستان تبدیل شد. این رمان که »رنگ جادو« 
نام داشت، در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسید. چهل ویکمین رمان مجموعه »دنیای 

دیسکی« نیز پس از درگذشت این نویسنده به چاپ رسید.

پرتره های مهرداد اسکویی از عکاسان ایرانی 
بردیوارهای خانه لوسی

پرتره هــای مهرداد اســکویی از عکاســان ایرانی در 
خانه لوســی کاشــان روز پنجشــنبهـ  هفتم بهمن 
ماه ـ افتتاح شــد. به گزارش ایسنا، مهرداد اسکویی 
ـ هنرمند عکاس و مستندســاز ـ تاکنون عکس های 
پرتره  بسیاری از چهره های فرهنگی، ادبی و هنری را 
با دوربین خود ثبت کرده و در این مدت برخی از این 
عکس ها را هم به مردم هدیه کرده است. مجموعه ی 
حاضر از میان عکس هایی جمع آوری شده است که 

خود عکاســان برای نمایش به بنیاد لوســی داده اند. خانه لوسی کاشان، عنوان 
مجموعه ای فرهنگی اســت در قلب بافت تاریخی کاشــان که به نمایش عکس 
اختصاص داده شــده  است. این خانه قاجارِی مرمت شده، که دارای سه حیاط، 
۳۰ اتاق و دو بادگیر است و به نمایش آثار عکاسانی می پردازد که جایزه عکس 
لوسی را دریافت کرده اند.  جایزه لوسی از سال ۲۰۰۳ تاکنون به صورت ساالنه 
برگزار شــده و به تقدیر از عکاسانی از سرتاســر جهان می پردازد که عمر خود 
را صرف عکاســی کرده اند. تا به امروز حدود ۱۵۰ عکاس این جایزه را دریافت 
کرده انــد که می توان از میان آن ها به کارتیه برســون، دیوید بیلی، نَن گلدین، 
جیمز نچوی، استیو مک کوری، مارتین پار، استفن شور و ... اشاره کرد.   در خانه 
لوسی، عکس ها برای فروش نیستند. عکس ها بدون امضا، ادیشن و ارزش مالی 
هســتند. این نمایش تنها برای معرفی عکاسانی است که از طرف جایزه لوسی 
تقدیر شــده اند. همچنین، اتاق هایی به عکاســاِن خاصی چون کنرو ایزو، جرج 

تایس و استیو مک کوری اختصاص داده شده است.

»مرد غم و اندوه« میلیون ها دالر فروش رفت
تابلو نقاشــی »مرد غــم و اندوه«  
اثر »ســاندرو بوتیچلــی «  در یک 
حراجی، میلیون هــا دالر فروخته 
شــد. به گزارش ایســنا و به نقل 
از نیویورک تایمز، یک ســال پس 
از گذشــت ثبت رکــورد جدیدی 
برای فروش نقاشــی های »ساندرو 
بوتیچلــی« ـ نقاش چیره دســت 

رنسانسـ  روز پنج شنبه تابلو نقاشی »مرد غم و اندوه« اثر »بوتیچلی«  در حراجی 
ساتبیز به قیمت ۴۵.۴ میلیون دالر فروخته شد و به دومین اثر گران این هنرمند 
تبدیل شد. با پرداخت قیمت قابل توجه برای این تابلو نقاشی که مدت ها از آن 
به عنوان یکی از آثار دســتیاران »بوتیچلی« یاد می شد، روند فروش آثارهنری 
گران قیمت امســال آغاز شد. »مرد اندوه و غم« پرتره ای است که در آن مسیح 
در حالی که تاجی از جنس خار بر سر دارد به تصویر کشیده شده است. در این 
نقاشی فرشتگان به نحوی دور سر مسیح نقاشی  شده اند که به صورت هاله ای از 
نور باالی سر مسیح دیده می شود.  این تابلو نقاشی پیش از این در سال ۱۹۶۳ 
نیــز به عنوان اثر »بوتیچلی« در یک حراجی بــه قیمت ۲۶ هزار دالر فروخته 
شــده بود. این نقاشی که سال ها از نظرها دور مانده بود در سال ۲۰۰۹ در یک 

نمایشگاه به نمایش گذاشته شد و مورد توجه قرار گرفت.

آشا محرابی »سوپ جوجه برای روح« درست کرد
سریال رادیویی »سوپ جوجه 
برای روح« به ســردبیری آشا 
محرابی از رادیــو نمایش به 
روی آنتن می رود. به گزارش 
ایسنا به نقل از روابط عمومی 
رادیــو نمایــش، از این پس 
جمعه شب ها، شنونده سریال 
رادیویی »ســوپ جوجه برای 

روح« به سردبیری آشــا محرابی از رادیو نمایش باشید. نمایش رادیویی »سوپ 
جوجه برای روح« در ۴۵ دقیقه آماده پخش شــده اســت که در هر قسمت به 
داســتانی با مضمونی انســانی و تاثیر گذار می پردازد. آشا محرابی، سردبیر این 
نمایش رادیویی توضیح داد: »ســوپ جوجه برای روح« به خاطر تاثیر شــگرف 
درمان بخشش روی جســم، معروف است . این مجموعه با مضمونی انگیزشی و 
الهام بخش با القای مفاهیم انسانی تالش دارد تا سوپ جوجه ای باشد برای روح، 
همان قدر درمان بخش والتیام دهنده و امیدوارم که التیامی برای روح های رنجیده 
باشد. محرابی تاکید کرد: در حال حاضر من کارگردانی این مجموعه رادیویی را بر 
عهده دارم و در آینده دوستان و همکاران دیگری به عنوان کارگردان به تیم اضافه 
خواهند شد. »سوپ جوجه برای روح« به تهیه کنندگی فرشاد آذرنیا، با همکاری 
صدابرداران و افکتورهای رادیو نمایش و بر اســاس کتابی نوشــته جک کنفیلد 
و مارک ویکتور هانس توســط  مریم تاجیک، باران امیرحسنی، هانیه نجفی به 
صورت نمایش رادیویی تنظیم شده است و شهین نجف زاده، مهدی نمینی مقدم، 
مهرخ افضلی، ایوب آقاخانی، احمد هاشمی، مجتبی طباطبایی، مجید حمزه، امیر 
فرحان نیا، محســن بهرامی، نگین خو اجه نصیر، مرضیه صدرایی، سیما خوش 
چشــم، مروارید کریم پور، شمســی صادقی از جمله بازیگران آن هستند. این 
مجموعه رادیویی جمعه ها ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.

تشکر رضا شفیعی جم از ۲ کارگر افغان
رضا شفیعی جم از دو جوان افغان به خاطر پیداکردن و برگرداندن تلفن همراهش 
قدردانی کرد. به گزارش ایسنا، رضا شفیعی جم، بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار 
تصویر دو جوان افغان در صفحه اینستاگرامش نوشت:»دیشب ساعت هشت شب 
داشتم با گوشــیم کارامو انجام می دادم. ساعت ۹ وسط شام خوردنم خواستم با 
موبایل تماس بگیرم اما هر چی گشتم خبری از گوشی نبود. خالصه با خط دیگم 
به گوشیم  زنگ  زدم . دنبال صدای گوشی از زیر لباسام میگشتم که از اون طرف 
خط یکی جواب داد. هنگ کردم! گفتم ببخشــید من با گوشــی خودم تماس 
گرفتم. گفتن بله گوشی شما دست ماست. یعنی چی من که بیرون نرفتم. گوشیم 
نیم ساعته پا درآورده رفته بیرون. گفتم شما کجایید؟ گفتن کنار سطل زباله. گفتم 
کدوم محل؟ گفتن نمیدونیم. خالصه خستتون نکنم. بنده حواس جمع گوشیمو با 
زباله ها دمه در گذاشته بودم که از شانس خوبم این دوتا عزیز در حال خالی کردن 
زباله ها گوشیمو پیدا کردند و پیگیر پیداکردن صاحبش چندین تماس هم گرفته 
بودن. میخواســتم  با این پیغام و این عکسشون هم از این دو برادر افغانی عزیز 
)مهدی و جلیل( تشــکری کرده باشم و هم بگم سخاوتمندی به شغل و جایگاه 
نیست. گوهر و جواهری که بعضیا دارن، بعضی دیگر کمتر و شایدم گروهی اصال 
نداشــته باشــن. و در آخر بازم از مهدی و جلیل تشکر میکنم که تو این شرایط 
سخت زندگی فقط به فکر پیداکردن صاحب گوشی بودند. ممنون و دمتون گرم.«

اخبارکوتاه

در موزه موسیقی بوداپســت یک نمایشگاه دائمی تاریخ موسیقی 
با تمرکز بر موســیقی اروپا طراحی شده است. به گزارش هنرآنالین،  
معمار ژاپنی ســو فوجیموتو موزه موسیقی بوداپست را با سقفی مواج 
طراحی کرده اســت. این بنای مدرن با مساحت ۹۰۰۰ متر مربع در 
قالب پروژه Liget Budapest ســاخته شده که به خانه موسیقی 
معروف اســت و به روایت تاریخ موســیقی در دو هزار ســال گذشته 
اختصــاص دارد.  فوجیموتو گفــت: »کار در یکی از اولین پارک های 
عمومی جهــان به طرز باورنکردنی الهام بخش اســت و کار طراحی 

ســاختمان بســیار مهیج بود زیرا ما نه تنها یک بنای مدرن ایجاد کردیم بلکه پارک را نیز وارد ساختمان کردیم. 
ســایبان ضخیم و غنی از درختان محیط اطراف را پوشــانده و عالوه بر محافظت، اجازه می دهد که اشــعه های 
خورشــید به زمین برســند. من از طراحی پالن باز که در آن مرزهای بین داخل و خارج محو می شــود، استفاده 
کردم.« موزه موسیقی در محل دفاتر هانگ اکسپو ساخته شده و توسط درختان پارک احاطه  شده است. این بنا 
در یک دیوار شیشه ای پیچیده شده و باالی آن یک سقف بزرگ آویزان شده تا بازدیدکنندگان حس قرار گرفتن 
در زیر چتر درختان را تجربه کنند.  این ســقف ســفید با تقریباً ۱۰۰ ســوراخ برای رشد درختان طراحی شده و 
بعضی از آن ها فضای داخلی را پر از نور طبیعی می کنند. در قسمت زیرین سقف، ۳۰۰۰۰ شکل هندسی طراحی 
شده که تداعی کننده برگ درختان است.  خانه موسیقی در سه طبقه ساخته شده است.طبقه اول در داخل سازه 
ســقف قرار دارد که شــامل کالس های درس، کتابخانه، فضای اداری و آرشیوی از موسیقی پاپ مجارستان است. 
طبقه همکف آن توســط ۹۴ پانل شیشه ای احاطه شده که بزرگ ترین این پانل ها ۱۲ متر ارتفاع دارد و شامل دو 
ســالن کنسرت است. سالن کوچک تر عمدتاً برای سخنرانی ها و کارگاه ها استفاده می شود، در حالی که یک سالن 
شیشه ای با دیوارهای شیشه ای با ۳۲۰ صندلی برای اجراهای موسیقی استفاده خواهد شد. در طبقه زیرزمین بنا 
یک نمایشگاه دائمی در مورد تاریخ موسیقی با تمرکز بر موسیقی اروپا و همچنین گالری های برای نمایشگاه های 

موقت در نظر گرفته شده است.  

مجموعه داســتان »شــوخی با نظامی ها« نوشــته مازن معروف با ترجمه منصوره 
احمدی جعفری منتشر شده است.

بــه گزارش هنرآنالین،  این کتاب از چهارده داســتان کوتاه با عناوین »شــوخی با 
نظامی ها«، »گاوبــاز«، »گرامافون«، »جوک«، »ســینما«، »بیســکویت«، »حمال«، 
»سندرم خواب های دیگران«، »آکواریوم«، »شخصیت دیگر«، »ساعت زنگدار«، »قوطی 

مربا«، »پرده« و »خوان و آوسا« تشکیل شده است.
جنگ و آســیب های آن و مفهوم و نقش پدر و مادر محوریت اصلی این داســتان ها 
هستند. نویسنده از رنجی نوشته که در لبنان دیده و از خاک فلسطین به همراه آورده 

است.
در بخشــی از داستان »شوخی با نظامی ها« صفحه ۱۷ کتاب، آمده است: »بار اولی 

بود که از ســربازها کتک می خوردم. این ها همان هایی نبودند که جای پاهایشــان روی پیراهن پدرم مانده بود، 
ولی باالخره احساسات مردها را موقعی که روی زمین می افتند تجربه کردم. در راه برگشت به خانه برادرم، که 
به خاطر من ناراحت بود، مرا در نیمه راه نگه داشــت تا گونه هایم را لمس کند، همان کاری که من برای پدرم 
انجام داده بودم. گردن و گونه هایم کبود شده بود. همین که این کار را کرد، افتادم توی پیاده رو و تظاهر کردم 
که از حال رفته ام و صورتم را به سمت دیگری برگرداندم. بعد اجازه دادم کمکم کند تا بلند شوم. وقتی به خانه 
برگشــتیم، همین که مادرم مرا دید فریاد زد و شــروع کرد به جیغ کشیدن و پرسید چه اتفاقی افتاده. اما من 
خیلی حواسم جمع نبود، و به جای این که بروم توی حمام و روی لبه وان بنشینم و تف کنم ایستادم جلو بوته 
فلفل و با دقت نگاهش کردم. یکی از فلفل ها پژمرده شــده بود. واقعا ناراحت کننده بود. با خودم گفتم حتما آن 

فلفل همان روح کوچک تحقیر شده است«.
مازن معروف نویسنده، مترجم و شاعر فلسطینی-ایسلندی متولد سال ۱۹۷۸ است. او در بیروت در خانواده ای 
از پناهندگان فلســطینی که مجبور به فرار از تل الزعتر در آغاز جنگ داخلی لبنان شدند، به دنیا آمد. برخی از 
آثار و شعرهای او به زبان های بسیاری از جمله انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی و غیره ترجمه شده اند. 

نویسنده فلسطینی و نگارش »شوخی با نظامی ها« معمار ژاپنی موزه موسیقی بوداپست را با سقفی مواج طراحی کرد

امیــر پارســی ـ از گویندگان و بازیگران پیشکســوت 
رادیو و تلویزیون ـ درباره تغییرات احتمالی صداوســیما با 
گذشــت چند ماه از ریاســت پیمان جبلی، می گوید: من 
کــه فعال تغییر خاصی نمی بینم؛ فقط به تبع تغییر رییس 
صداوسیما، چند مدیر هم این ور و آن ور جابه جا شده اند.
این هنرمند که عمده شــهرتش در زمینه ایفای نقش 
اوستا یا آمیرزا در مجموعه عبدلی و اوستا است و در حال 
حاضر گوینده برنامه طنز »کوی نشاط« رادیو ایران است، 
در زمینه جابه جایی ها در سازمان صداوسیما به ذکر مثالی 
در این زمینه پرداخت و به ایسنا گفت: تهیه کننده »کوی 
نشاط« فرد دیگری بود که به رادیو صبا رفت و این برنامه 
را به خانم ندا حاج اســماعیلی تحویــل دادند. تغییرات تا 
بــه حال در همین  حد بوده اســت و جابه جایی محتوایی 

تاکنون زیاد ندیده ام.
پارســی با اعتقاد بر اینکه افزایش بودجه در صداوسیما 

نمی توانــد تغییر خاصی در رادیو ایجاد کند، در این زمینه 
توضیح داد: اگر چیزی از آن بودجه به بچه های نویسنده و 
بازیگر رادیو برســد، ممکن است مقداری تحول ایجاد کند 

ولی اگر نرسد اتفاق خاصی نمی افتد. 
بیشتر، عشــق به کار اســت که بچه های رادیو را نگه 
داشــته. بچه هایی که به رادیو می آیند مسائل مالی خیلی 
برایشــان در اولویت اصلی نیست. و االن هم فکر نمی کنم 
افزایــش بودجه صداوســیما تاثیر آنچنانــی و زیادی بر 

وضعیت رادیویی ها داشته باشد.
پیشنهاد به رئیس صداوسیما برای بهتر شدن 

اوضاع رادیو
او در پاســخ به این پرســش که پیشنهادش به رییس 
صداوســیما برای بهبود اوضاع رادیو چیست؟ عنوان کرد: 
بهترین راه این اســت که از همه افــرادی که برای رادیو 
خوب هستند، استفاده شود. االن می بینم افرادی از جاهای 

مختلف مثال تئاتر و تلویزیون به رادیو آورده می شوند، مثال 
گوینده تبلیغات تلویزیون که خیلی با رادیو آشنا نیست به 
رادیو می آید. اگر شایسته ساالری اتفاق بیفتد و از کسانی 
که در رادیو تبحر دارند استفاده شود، اوضاع بهتر می شود. 
در حــال حاضر به ویژه در مبحث طنز این اتفاق نمی افتد 
و از کسانی استفاده می شود که خیلی در حوزه طنز رادیو 

تبحر ندارند.
پارسی در پایان درباره تاثیر کرونا بر فعالیت رادیویی ها 
نیز گفت: کرونا بر کار رادیو خیلی تاثیر منفی گذاشت؛ به 
ویژه اوایــل کرونا که یک عده کرونا گرفتند و آن هایی که 

سن باالتری داشتند فوت کردند. 
مقداری کار ُشل شده بود و خوب نبود، اما االن با بهتر 
شدن اوضاع در کل کشور، رادیو هم بی نصیب نمانده است 
و اوضاعش بهتر شــده. برنامه هایی مثل »کوی نشاط« که 
عوامل زیــادی دارد و ۳۰ ـ ۴۰ نفر بــرای تولید آن الزم 

است را در استودیوهای بزرگ ضبط می کنند و خطر خیلی 
کمتر می شود.

به گزارش ایسنا، برنامه »کوی نشاط« به تهیه کنندگی 
ندا حاجی اسماعیلی، به کارگردانی شاهرخ باقری نژاد و با 
حضور هنرمندانی چون امیر پارســی، تورج نصر، اردشیر 
منظم، عباس نباتی و ناهید امیریان، هر هفته پنجشــنبه 

ساعت ۹:۰۰ از رادیو ایران پخش می شود.

نگاه یک بازیگر پیشکسوت به تغییرات صداوسیما

فعال که فقط چند مدیر این ور و آن ور شده!


