
 فرهادي آغاز هفتادمين 
دوره جشنواره كن  را اعالم كرد 

تازه ترين خبرها از آخرين پروژه فرهادي بزرگداشت فردوسي 
در مادريد برگزار شد

مراس��م بزرگداشت ش��اعر پارسي گو، 
حكيم ابوالقاسم فردوسي و پاسداشت 
زبان فارسي  به همت رايزني فرهنگي  جمهوري اسالمي 
ايران در اسپانيا و خانه آسيا، در مادريد برگزار شد.  در 
ابتداي مراسم بزرگداش��ت فردوسي در مادريد، خانم 
ترسا رودريگز دل آالمو، رييس موسسه خانه آسيا در 
س��خناني گفت: »ايرانيان خود را در اشعار فردوسي، 
در روايات و رويدادهاي آن مي  بينند و ما هيچ كش��ور 
ديگري را نمي  شناسيم كه مانند ايراني ها به شعر عشق 
بورزند. پس از سال ها دوري از شعر ايران، معتقدم كه 
اكنون زمان آن رسيده كه به آن نزديك شويم، زيرا در 
ايران اين قطعه از پازل وجود دارد و وقتي  به كشورهاي 
اطراف آن سفر مي كنيم، احس��اس مي كنيم كه اين 
قطعه را كم داريم. من به تركيه و هند س��فر كردم و در 
آنجا احساس كردم كه قطعه گمشده ما ايران است.« 
پس از آن خواكين رودريگز وارگاس، استاد ايرانشناس 
و مترج��م كتاب هاي مختلف ادبيات فارس��ي  به زبان 
اسپانيايي از اهميت و جايگاه فردوسي در شعر و ادبيات 
فارس��ي گفت.  او توضيح داد: »فردوس��ي در ادبيات 
زبان فارس��ي جايگاه اساسي دارد به طوري كه او يكي  
از چهار ستون اصلي  ادبيات فارسي  است و سه ستون 
ديگر آن سعدي، حافظ و موالنا هستند اما بايد بدانيم 
كه نخستين ستون از اين چهار ستون، خود فردوسي 
است.«  خوان آنتونيو آلوارز پدروسا، استاد زبانشناسي 
دانشگاه كومپلوتنسه مادريد و رييس مركز مطالعات 
خاورميانه نيز گفت: »زماني  كه يونانيان باس��تان كه 
منبع تمدن اروپاي ما هستند با ايرانيان هخامنشي روبه 
رو شدند، اين تالقي به قدري مهم بود كه يونانيان از آن 
براي ايجاد هويت ملي  خود استفاده كردند. در نتيجه 
اين برخورد تمدن ها كه به عن��وان يك نبرد بي پايان 
بين شرق و غرب تعريف شده است، يك فرصت طاليي 
به وجود آمد كه در آن دو جهان فرهنگي  ايجاد شدند 
و همديگر را تكميل كردن��د و همين موضوع موجب 
تولد فرهنگ غربي ما ش��د.« آلوارز پدروسا ادامه داد: 
»ش��اهنامه، اثري اس��ت كه به هويت ملي  ايران پس 
از اس��الم، معني  مي  بخشد و به گذش��ته ملي  باشكوه 
خود اشاره مي كند. ش��اهنامه براي اهداف بسياري به 
كار مي  رود، از جمله ب��راي پيكر بندي زبان جديد كه 
هويت ملي  را در مقابل زبان بيگانه حفظ مي كند، براي 
تقويت ايده گذش��ته امپراتوري و احياي داستان هاي 
اسطوره اي كه از سوي فرهنگ باستاني ايران در زمان 
هخامنشيان ايجاد و توسط طبقات روحاني حفظ شد.« 
الئورا كاس��ترو، استاد مطالعات قرون وسطي دانشگاه 
كومپلوتنسه مادريد نيز در مورد مشروعيت قدرت در 
ايران از طريق شاهنامه و ادبيات به عنوان ابزار سياسي 

صحبت كرد. 

  مراسم گراميداش�ت روز ملي خيام نيشابوري با 
س�خنراني معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارش�اد 
اسالمي در باغ دلگشاي خيام در نيشابور برگزار شد. 
  در آس�تانه نخستين س�الگرد درگذشت پرويز 
كالنت�ري، نكوداش�ت اي�ن هنرمن�د ام�روز، 30 
ارديبهشت در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود. 
  انيميشن سينمايي »فيلشاه«، به كارگرداني هادي 
محمديان و تهيه كنندگي حام�د جعفري به  زودي 

آماده نمايش مي شود. 
  كنس�رت موس�يقي س�هيل نفيسي، ش�امگاه 

چهارشنبه در تاالر وحدت برگزار شد. 
  دومين نمايش�گاه نقاش�ي »رض�ا رزم« با عنوان 
»پيروزي س�زان« از روز گذش�ته در گالري آتبين 

افتتاح شد. 
  سالم صلواتي قصد دارد فيلمي با عنوان »پدران« 

با موضوع تقابل و فاصله نسل ها از يكديگر بسازد. 

حامد بهداد در برج ميالد مي خواند
كنسرت گروه »داركوب« به خوانندگي حامد بهداد در برج ميالد برگزار مي شود. اين كنسرت در سالگرد 10 سالگي گروه »داركوب« برگزار مي شود و قرار است حامد بهداد به عنوان خواننده در اين اجرا، اين گروه 
را همراهي كند. البته پيش از اين كنسرت هم، بهداد سال ها با همايون نصيري به عنوان سرپرست اين گروه همكاري داشته است. به گفته همايون نصيري سرپرست گروه »داركوب« در اين كنسرت حامد بهداد 

حضور متفاوتي را روي صحنه تجربه خواهد كرد. كنسرت گروه »داركوب« پنجم خرداد ماه در دو نوبت و در ساعت هاي 18:30 و 21:30 در مركز همايش هاي بين المللي برج ميالد برگزار مي شود. 

فرصت تماش��اي س��ه تابلو از فيگوراتيوهاي به انتزاع 
رفته سيما بينا، نقاشي از سري معماي آيدين آغداشلو 
و س��الني ويژه از آثار زنده ياد ايرج زند و يازده هنرمند 
برجس��ته هنر ايران در گالري فرمانفرما تا دهم خرداد 
تمديد شد. در اين نمايش��گاه كه فرناز محمدي آن را 
نمايشگاه گرداني كرده است آثاري از آيدين آغداشلو، 
ژازه تباتباي��ي، هانيبال الخاص، محم��ود جوادي پور، 
مهدي سحابي، ايرج زند، منوچهر معتبر، ناصر اويسي، 
پروانه اعتم��ادي و... به نمايش در آمده اس��ت. گالري 
فرمانفرما در نش��اني كريمخان زند، خردمند شمالي، 
اعرابي 2 داير است و ساعات بازديد از اين نمايشگاه 11 

تا 19 هر روز به جز دوشنبه هاست. 

 هفدهمي��ن مس��ابقه بين الملل��ي عكاس��ي پرت��ره 
Taylor Wessing توس��ط گال��ري مل��ي پرت��ره 
لندن در تمام س��بك و تكنيك هاي عكاس��ي برگزار 
مي شود. داوطلبان مي توانند تا 6 تصوير سياه و سفيد 
و رنگي به مس��ابقه ارسال كنند، عكس ها بايد با فرمت 
TIFF و حداقل رزولوش��ن 350dpi فرستاده شوند. 
هزينه ش��ركت در اي��ن رويداد حدود 40 دالر اس��ت، 
ضمنا كليه ش��ركت كنندگان بايد قبال در اين رويداد 
جايزه اي كسب نكرده باش��ند. عالقه مندان مي توانند 
جهت كسب اطالعات بيشتر و ارس��ال آثار حداكثر تا 
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انتشار فراخوان هفدمين 
مسابقه عكاسي پرتره لندن
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كن رويدادي 
چندفرهنگي 

است 
در  فره�ادي  اصغ�ر 
س�م  ا مر مي�ن  د هفتا
روي�دادي  را  آن  ك�ن، 
چندفرهنگ�ي  دانس�ت 
كه موضعي مش�خص در 
قب�ال بيگانه هراس�ي اي 
كه در جاي جاي دنيا روي 
مي دهد، اتخاذ كرده است 
و گفت: »اينجا جايي است 
كه مردم مشتاق صحبت 
درباره سينما و با يكديگر و 
به اشتراك گذاري لحظات 

خاطره انگيز هستند.

»12 روز پر از شور و اشتياق 
را براي ش��ما آرزو مي كنم. 
12 روز براي كش��ف فيلم هاي��ي كه باعث 
مي شوند به شرايط انس��اني اين روزها فكر 
كنيد. آغاز هفتادمين مراس��م جش��نواره 
كن را اعالم مي كنم.« امس��ال جش��نواره 
كن با خوش آمدگويي كارگردان اس��كاري 
ايران، اصغر فرهادي آغاز به كار كرد.  اصغر 
فرهادي در حضور س��تارگان و سينماگران 
سراس��ر جهان و در كن��ار لي ل��ي رز دپ، 
دختر جان��ي دپ و ونس��ا پاراديس گفت: 
»كن جايي اس��ت كه فرهنگ ها با يكديگر 
به صحب��ت مي نش��ينند و ب��راي يكديگر 
احترام قايل هستند.« فرهادي سال گذشته 
آكادمي اس��كار را به خاط��ر فرمان اجرايي 
رييس جمهوري امريكا مبني بر ممنوعيت 
ورود شهروندان هفت كشور مسلمان، تحريم 

سايه نت فليكس بر سر سينماي فرانسه
پيش از چهارشنبه، جشنواره دست خوش 
جدال هاي��ي ش��ده بود؛ پ��درو آلم��ادوار، 
رييس هيات داوران به كمپاني توزيع فيلم 
نت فليكس هشدار داد و گفت فيلمي نخل 
طالي اين دوره را به خانه خواهد برد كه در 
سينماها روي پرده باشد. قوانين سينمايي 
فرانس��ه اجازه خدمات پخ��ش آنالين به 
كمپاني ها نمي دهد مگر اينكه س��ه سال از 
اكران فيلم ها در سينماها گذشته باشد به 
همين خاطر نت فليكس كه خود بيشتر براي 
پخش فيلم و سريال آنالين شهرت دارد از 
اكران دو فيلمي كه در بخش رقابتي حضور 
دارند، س��ر باز زد. اين جدال صنعت سينما 
دچار تفرق��ه كرد.  از طرف ديگ��ر آلمادوار 
موضعي قاطع اتخاذ كرد و به گزارش��گران 
گفت: »نمي توانم متصور شوم نخل طال يا 
جايزه ديگري به فيلمي اهدا ش��ود كه قادر 
به ديدن آن روي پرده نقره اي نيس��تيم.« 
اين گفته كارگردان اسپانيايي به اين معني 
است كه هيچ كدام از فيلم هاي تحسين شده 
نت فليكس يعن��ي »او كجا« با بازي جيك 
جلينهال و تيلدا سويينتون و »داستان هاي 
مايروويتز« با بازي آدام س��ندلر، داستين 
هافمن و بن استيلر دست خالي بازخواهند 
گش��ت. اما آلمادوار چنين خط مش��ي اي 
در مورد اعضاي هي��ات داوران ندارد. ويل 
اسميت، بازيگر و خواننده امريكايي كه براي 
ايفاي نقش محمدعلي كل��ي نامزد جايزه 
اسكار شد، خود را مدافع نت فليكس معرفي 
كرد و گفت: »اين كمپاني درك س��ينماي 
جهاني بچه هاي من را وسيع تر مي كند. در 
خانه ما نت فليكس مزيت خاصي محسوب 
مي ش��ود چون بچه ها ب��ا آن فيلم هايي را 
مي بينن��د كه هرگ��ز تصور ديدن ش��ان را 
نمي توانند بكنند.«  هفته گذشته مسووالن 
كن خبر از وض��ع قانوني دادند كه در آينده 
از حض��ور نت فليك��س جلوگيري ش��ود؛ 
براس��اس قانون جديد فيلم هاي حاضر در 
بخش رقابتي بايد اكراني گسترده در فرانسه 
را پشت س��ر بگذارند. آلمادوار در نخستين 
صحبت هاي خود روي صحنه مراس��م كن 
متعهد ش��د: »جس��م و روحم را وقف اين 
وظيفه خواهم كرد« و گفت او و ديگر اعضاي 
هيات داوران بايد »مستقل، پرشوروحرارت 
و انعطاف پذير« باش��ند. او گف��ت: »وقتي 
فيلمي كه اش��تياقم را برانگيخته مي بينم، 
فكر مي كنم ]ايده اش[ متعلق به من است و 

در فيلم بعدي ام از آن استفاده كنم.« 
يادبود سينماگران ايراني در كن

پي��ش از اين اعالم ش��د آخرين س��اخته 
عباس كيارس��تمي »24 فريم« در بخش 
رويدادهاي هفتادمين جشنواره فيلم كن 
براي گراميداش��ت ياد و خاطره كارگردان 
سرشناس ايراني نمايش داده مي شود. اما به 

گزارش خبرنگار ايسنا قرار است يادبود علي 
معلم در چتر سينماي ايران در هفتادمين 
جش��نواره كن برگزار  ش��ود. طي روزهاي 
آينده قرار است ياد اين منتقد، تهيه كننده و 
كارشناس فقيد سينمايي با حضور مديران 
و س��ينماگران ايراني حاضر در هفتادمين 
دوره جشنواره فيلم كن گرامي داشته شود. 
فاطمه معتمد آريا، غالمرضا موسوي، مهدي 
كرم پور، سيف اهلل صمديان، محمد حميدي 
مقدم، حسن نجاريان، محمد رضا عباسيان، 
پيم��ان جعفري، مجي��د جوزاني و محمد 
اطبايي از جمله س��ينماگران ايراني حاضر 

در كن هستند. 
خبرهايي از تازه ترين پروژه فرهادي

انتظار مي رود فرهادي تازه ترين پروژه اش 
را در بازار ك��ن به خري��داران عرضه كند. 
اين پروژه كه هن��وز در مرحله پيش توليد 
قرار دارد، اواس��ط تابستان در مادريد كليد 
مي خ��ورد. آخري��ن خبرها از اي��ن پروژه 
بي عنوان حاكي از آن اس��ت ك��ه ريكاردو 
دارين، بازيگر آرژانتيني به پنه لوپه كروز و 
خاوير باردم پيوسته است. فرهادي پيش از 
اين  به گفتن اينكه در اين فيلم سراغ خانواده 
و رواب��ط خانوداگ��ي رفته   ام��ا جنبه هاي 
تازه اي در آن گنجانده  اس��ت، اكتفا كرده 
بود. او گفته بود: »كروز و باردم در اين فيلم 
بازي مي كنند اما لزوما زن و شوهر يكديگر 
نيستند.« اما حاال مشخص شده است كه 
دارين شخصيت همسر كروز را در اين درام 
خانوادگي و تريل��ر روانكاوانه ايفا مي كند و 
داس��تان فيلم هم فاش ش��ده است؛ فيلم 
درباره ربوده شدن دختري جوان است كه 
منجر به كشف  رازهاي خانوادگي مي شود.  
فره��ادي كه دومي��ن تجرب��ه كارگرداني 
بين المللي خود را رقم مي زند، فيلمنامه را 
به زبان فارسي نوشته و سپس آن را دست 
مترجم س��پرده اس��ت. او عوامل فيلم را از 
ميان بهترين هاي س��ينما گلچين كرده و 
ظاهرا اين اثر تجاري ترين فيلم او تا به امروز 
است. آلبرتو ايگلس��ياس آهنگساز، خوزه 
لوييس آلكاين مدي��ر تصويربرداري، كالرا 
نوتاري ط��راح توليد و س��ونيا گراند طراح 
لب��اس از جمله عوامل اين فيلم هس��تند. 
اسكرين ديلي بودجه س��اخت اين فيلم را 
12 تا 13 ميليون دالر مي داند كه از سوي 
الكس��اندر ماله گي تهيه كننده فرانس��وي 
و كمپان��ي فيل��م ممنتو تامين مي ش��ود. 
الكس��اندر ماله گي تهيه كننده »گذشته« 
و »فروشنده« درباره فيلم جديد فرهادي 
گفت: »اين فيلم س��ومين همكاري من و 
فرهادي پس از »گذش��ته« و »فروشنده« 
است. من همچنان شيفته قدرت و ظرافت 
كارهاي او هستم. در فيلم جديد داستاني 
هيجان انگيز، لوكيش��ن هاي فوق العاده و 

بازيگراني درجه يك در اختيار داريم.« 

بهار سرلك
كرد. در هش��تادونهمين دوره اس��كار فيلم 
»فروشنده«ي فرهادي نامزد بهترين فيلم 
خارجي زبان بود اما فرهادي كه براي اعتراض 
به فرمان اجرايي ترامپ صندلي اش را خالي 
گذاش��ته بود باالخره پس از سه ماه اسكار 
خود را  از الكس��اندر ماله گ��ي دريافت و در 
دستان خود لمس كرد. در آن زمان فرهادي 
بيانيه اي را در روزنامه نيويورك تايمز منتشر 
كرد ك��ه در آن گفته ب��ود : »حتي اگر برايم 
اس��تثنا قايل ش��ويد در اين مراسم حضور 
نخواهم داش��ت.« او در اين مراس��م كن را 
رويدادي چندفرهنگي  دانست كه موضعي 
مش��خص در قبال بيگانه هراسي اي كه در 
جاي جاي دنيا روي مي ده��د، اتخاذ كرده 
اس��ت و گفت: »اينجا جايي است كه مردم 
مش��تاق صحبت درباره سينما و با يكديگر 
و به اش��تراك گذاري لحظات خاطره انگيز 
هستند.«  هفتادمين جشنواره بين المللي 
فيلم كن ب��ا نمايش فيلم پرس��تاره »ارواح 
اسماعيل«، ساخته آرنو دپلشن آغاز به كار 
كرد. اين درام درباره فيلمسازي رنجور است 
و با نظرات مثب��ت و منفي منتقدان روبه رو 
ش��د. اما زماني كه مش��خص شد دو نسخه 
از داس��تان »ارواح اسماعيل« ساخته شده 
است، اين فيلم بحث برانگيز شد. نسخه اي كه 

در كن روي پرده رفت و نسخه اي كه حدود 
20 دقيقه بلندتر اس��ت و فقط در طول اين 
روزها در يك سالن سينما در پاريس اكران 
مي شود.  البته سياست، شبح هميشه حاضر 
تروريسم و دونالد ترامپ حضوري پررنگ در 
ميان ستايش از تجربيات سينمايي داشتند. 
هيچ كس مس��تقيما ن��ام رييس جمهوري 
امري��كا را به ميان نياورد اما اش��اره هايي به 
سياست هاي او به خصوص سياست هايي كه 
هنرمندان و مهاجران را مورد هدف قرار داده، 
شد.  در ابتداي هفتادمين افتتاحيه مراسم 
كن مونيكا بلوچي، بازيگر ايتاليايي كه اجراي 
اين مراسم را برعهده داشت روي صحنه آمد 
تا حمايت خ��ود از بيان هنري را اعالم كند. 
او گفت: » »همه ما به ش��يوه خود س��تاره 
هستيم. برخي س��تاره ها اجازه درخشش و 
بيان خود را ندارند. هر ستاره اي بايد آزادي 
گفتار و نوري را كه شايس��ته آن است، پيدا 
كن��د.«  اما بي��رون كاخ جش��نواره، جايي 
كه فيلم افتتاحيه روي پ��رده رفت، فضاي 
امنيتي ش��ديدي حاكم بود؛ ماش��ين هاي 
مسلح و ماموران امنيتي مهمانان را زيرنظر 
داشتند. برقراري اين فضاي امنيتي به خاطر 
روي دادن مجموعه اي از حمالت تروريستي 

است كه در اروپا بود. 

5 نمايشنامه شاخص دهه هشتاد خوانش اجرا مي شود

صحنه چهره روز

خبرچهره روز

علي س��رابي با اج��راي نماي��ش »خداي 
كش��تار« نش��ان داد دورخيز خود را براي 
كارگرداني تئاتر برداشته و مي خواهد عالوه 
بر بازيگري، دنياي كارگرداني را هم تجربه 
كند. اجراي موفق نمايش »خداي كشتار« 
هم دليلي ش��د تا او به حضور بيشتر در اين 
عرصه دلگرم تر شود. حاال اين بازيگر تصميم 
به اج��راي يك پروژه ديگ��ر دارد؛ پروژه اي 
گس��ترده كه ط��ي آن پنج نمايش��نامه از 
نويس��ندگان نامدار ايراني با حضور بيش از 
چهل بازيگر سرشناس تئاتر و سينما خوانش 
و اجرا مي ش��وند.  »افرا ي��ا روز مي گذرد« 
نوش��ته بهرام بيضايي، »كوكوي كبوتران 
حرم« نوش��ته عليرضا نادري، »تهران زير 
بال فرشتگان« به قلم نادر برهاني مرند، »در 
مصر برف نمي بارد« نوشته محمد چرم شير 
و »يك دقيقه سكوت« اثر محمد يعقوبي، 
نمايش��نامه هايي هس��تند كه علي سرابي 
براي اجراي اين پروژه انتخاب كرده اس��ت. 
او البته تاكي��د دارد كه اين پروژه قطعا يك 
نمايش��نامه خواني صرف نيست بلكه يك 
خوانش اجراس��ت و در تعريف اين ش��يوه 
به »اعتماد« مي گويد: »نمايشنامه خواني 
نيست چون يك طراحي ميني مال و ساده 
داريم كه در چيدمان صحنه ما ديده مي شود 
كه بر اس��اس آن طرز قرار گرفتن بازيگران 
روي صحنه مشخص مي شود و يك طراحي 
ساده داريم كه توس��ط آتوسا قلمفرسايي 
انجام ش��ده اس��ت و فردين خلعتبري هم 
براي هر برنامه موسيقي ويژه آن را مي سازد 
كه م��دت زمان هر قطعه بي��ن ده تا پانزده 
دقيق��ه خواهد ب��ود. در هر اجرا، بخش��ي 
خاص از نمايشنامه كه مي تواند آغاز، پايان 
يا ميانه آن باشد، به صورت ميني مال اجراي 
صحنه اي خواهد شد.« سرابي براي انتخاب 

اين نمايشنامه ها نيز پروسه اي را طي كرده 
است. او در آغاز ليستي از بيست وپنج شش 
نمايشنامه تهيه مي كند. نمايشنامه هايي 
كه عموما در دهه هشتاد خورشيدي نوشته 
شده اند. او دليل انتخاب آثار دهه هشتاد را 
اينگونه توضيح مي دهد: »يك تئوري وجود 
دارد كه بر اساس آن آثار نمايشي يك دوره 
خاص را بررسي مي كنيم و من دهه هشتاد را 
انتخاب كردم چون در اين دوره كه همزمان 
با دولت اصالح��ات بود و ب��ه دليل فضاي 
ويژه اي كه از س��وي آق��اي خاتمي ايجاد 
ش��ده بود، حوزه فرهنگ و هنر پيش��رفت 
چشمگيري داشت و تئاتر هم دوره اي شكوفا 
را گذراند كه طي آن نويسندگان خالقي به 
وجود آمدند و تعدادي از متون درخش��اني 
كه پيش از آن امكان اجرا نداشت، مجال به 
صحنه آمدن پي��دا كرد. بنابراين در مرحله 
اول بيش از مت��ن را انتخاب كردم كه همه 
متون چشمگيري بودند ولي در نهايت اين 
5 نمايشنامه را انتخاب كردم كه نسبت به 
ديگران ارجحيتي نداش��تند ولي همه آنها 
طبق سليقه شخصي من هستند و هر كدام 
خوانش خاص خود را دارن��د كه با ديگري 
متفاوت اس��ت.« آنچه موجب انتخاب اين 
نمايشنامه ها شده، موضوع زن است چراكه 
به گفته س��رابي، در هر يك از اين آثار، زن 
جايگاه و عملك��ردي وي��ژه دارد و هر يك 
از اين متون نمايش��ي، به واس��طه حضور 
تاثيرگذار زن، نقد اجتماعي خاصي را مورد 
توجه قرار مي دهد.  علي سرابي براي اجراي 
اين برنامه اطالعاتي را از خود نويسندگان 
گرفته و توضيحاتي را درباره شيوه نگارش 
نمايش��نامه ها و نگاه خاص نويس��نده، به 
مخاطبان منتقل خواهد كرد.  س��رابي اين 
نمايشنامه ها را با حضور چهل بازيگر چهره 
تئاتر و سينما اجرا خوانش مي كند. هرچند 
كه فعال بهت��ر مي داند نام اي��ن بازيگران را 

اعالم نكند. در سال هاي اخير شاهد حضور 
چهره هاي س��ينمايي و تلويزيوني و حتي 
ورزشي روي صحنه تئاتر بوده ايم حضوري 
كه اغلب توجيه اقتصادي دارد و با وابس��ته 
ش��دن تئاتر به گيش��ه، به عنوان راهكاري 
براي جذب تماش��اگر و تامين هزينه هاي 
اجرا مورد توجه برخي از گروه هاي نمايشي 
بوده است. در اين وضعيت تعدادي از خانواده 
تئاتر، سينما و در گام بعدي، جواناني كه به 
تازگي وارد عرصه نمايش ش��ده اند، مساله 
اقتصادي را س��رلوحه كار خود قرار داده اند 
كه البته شرايطي همه گير نيست اما ديده ايم 
برخي از تئاترها به دليل استقبال تماشاگران 
حتي سه نوبت اجرا هم در روز داشته اند. علي 
سرابي كه با اجراي نمايش »خداي كشتار« 
موفقيتي چش��مگير در گيش��ه داشت در 
پ��روژه تازه اش ت��الش دارد ضمن توجه به 
مسائل مالي، نگاهي صرفا اقتصادي به ماجرا 
نداشته باشد. بر اساس اين تصميم، هر يك از 
اين نمايشنامه ها تنها يك نوبت اجرا در تاالر 
اصلي تئاتر شهر خواهند داشت. هرچند كه 

قابل پيش بيني است تنها نام نويسنده اين 
آثار كافي است تا سالن اصلي با ظرفيت 579 
تماشاگر در هر نوبت از اجرا پر شود.  سرابي 
خود درباره ش��رايط اقتص��ادي اين پروژه 
كه با حضور چهره هاي تئاتري و سينمايي 
اجرا مي ش��ود، مي گويد: »ممكن است اين 
موضوع در ناخودآگاه مخاطب اين پرسش به 
وجود كه وجه اقتصادي اين كار چه مي شود، 
بايد بگويم كه چشمداشت مالي به اين پروژه 
نداريم و حتي قيمت بليت آن را طوري در 
نظر گرفته ايم كه حتي دانشجويان هم توان 
تهيه آن را داشته باشند. تاكيد گروه سازنده 
اين اس��ت كه تنها به اصالت تئاتر به عنوان 
يكي از تاثيرگذارترين هنرها بينديش��يم، 
هنري كه با مخاطب ارتباط مستقيم دارد و 
همين ويژگي بزرگ آن است. بنابراين از نظر 
ما اين پروژه فقط تبليغ تئاتر است و اميدوارم 
تماشاگر هم به خوبي از آن استقبال كند.« 
قرار اس��ت اين خوانش اجراها از تاريخ 18 
تا 22 خرداد ماه در تاالر اصلي تئاتر ش��هر 

اجرا شوند. 

تئاتر شهر ميزبان نمايشنامه هاي بيضايي، چرم شير، برهاني مرند و... 
ندا آل طيب 

پ��وران درخش��نده، كارگ��ردان محبوب 
سينماى ايران كه با س��اخت فيلم هاى پر 
ارزش اجتماع��ى خود همواره نهاد خانواده 
را مورد حماي��ت قرار مي ده��د، همزمان 
ب��ا روز جهانى خان��واده، ضم��ن بازديد از 
»مجتمع ديدى لند« و آش��نايى با »بستر 
تج��ارت اجتماعى ديدى بود« با »س��عيد 

صديقيان«، مشاور فرهنگى هنرى پيرامون 
جديدترين فعاليت هاى س��ينمايى خود و 
امكان همكاري ه��اى متقابل به گفت وگو 
نشس��ت. درخش��نده درب��اره جديدترين 
فعاليت سينمايي خود گفت: مشغول نگارش 
فيلمنامه »هيس، پسرها فرياد نمي زنند!« 
هس��تم و اگر همه كارها طبق برنامه پيش 

برود، آن را به سي و ششمين جشنواره فيلم 
فجر خواهيم رساند... شايان ذكر است »زير 
سقف دودى« آخرين ساخته درخشنده كه 
به موضوع طالق عاطفى مى پردازد، به زودى 
به اكران عمومى در خواهد آمد. مريال زارعي، 
فرهاد اصالني و… در فيلم مذكور به ايفاي 

نقش مي پردارند. 

پوران درخشنده »هيس، پسرها فرياد نمى زنند« را مى سازد!


