
با حذف بخش فيلم هاي كوتاه و مستند 
در يازدهمين دوره

 تجليل از 4 سينماگر 
در جشن انجمن منتقدان

گروه فرهنگ و هن�ر| يازدهمين 
دوره جش��ن انجم��ن منتق��دان و 
نويسندگان سينماي ايران در حالي اين هفته برگزار 
مي شود كه قرار است در آن از چهار چهره سينمايي 
يعني جمشيد هاش��م پور، گوهر خيرانديش، جمال 

اميد و فريد مصطفوي تجليل شود. 
برگزاري مراسم نكوداشتي براي زنده ياد علي معلم 
از ديگر برنامه هاي اين جشن است كه روز پنجشنبه 
26 مردادماه در س��اعت 19 در مركز كانون پرورش 
فكري ك��ودكان و نوجوانان برگزار مي ش��ود. اينها 
برنامه هايي بود كه روز گذشته در نشست خبري اين 
جش��ن با حضور جعفر گودرزي، جواد طوسي، علي 
اعاليي، علي باقري، سياوش حقيقي، ميثم ميرزايي، 
اس��ماعيل ميهن دوست و كامران ملكي اعالم شد تا 
در كنار آن به ح��ذف جايزه بخش فيلم هاي كوتاه و 
مستند در يازدهمين دوره اين جشن هم اشاره شود. 
اين تصميمي است كه به گفته جعفر گودرزي، دبير 
اين جشن تنها به اين دليل گرفته شده كه از طوالني 
بودن مراس��م كاس��ته شود: »امس��ال بحث داوري 
فيلم هاي كوتاه و مستند از جشن حذف شده است تا 
مانع طوالني شدن جشن شويم. ما در جشنواره هايي 
مثل فيلم كوتاه تهران و جش��نواره سينما حقيقت 
هيات داوراني داري��م كه در نظر داري��م جايزه اين 
بخش را در همان جش��نواره ها ب��ه برگزيدگان اهدا 
كنيم و اين جشن را تنها براي بخش سينماي ايران 
و فيلم هايي كه در جشنواره فيلم فجر سال گذشته 

به نمايش درآمدند، اختصاص دهيم.« 
اينها توضيحاتي بود كه در ادامه با صحبت هاي جواد 
طوس��ي، ريس ش��وراي مركزي انجمن منتقدان و 
نويس��ندگان كامل شد: »ضرورت مس��تقل بودن 
جشن بس��يار مهم بود و به همين دليل دست دبير 
جشن را در بخش بزرگداش��ت ها باز گذاشتيم. اين 
جشن مي تواند آراي مستقل خود را داشته باشد كه 
تالش زيادي در اين زمينه ص��ورت گرفته و تفاوت 

زيادي را در روز جشن خواهيد ديد.« 
هرچند طوس��ي در بخش ديگري از صحبت هايش 
به اين هم اش��اره ك��رد كه يازدهمين دوره جش��ن 
در ش��رايطي برگ��زار مي ش��ود كه همه م��ا در يك 
دوران گذار به س��ر مي بريم. طوسي از تعامل خوب 
برگزاركنندگان اين جش��ن با خانه سينما صحبت 
ك��رد و در ادامه اب��راز اميدواري كرد تا اين جش��ن 
حمايت س��ازمان س��ينمايي را هم با خ��ود همراه 

داشته باشد. 
امسال شش��مين سال پياپي است كه جشن انجمن 
منتقدان و نويس��ندگان س��ينماي ايران به صورت 
آكادمي برگزار مي ش��ود و همه اعضاي اين انجمن 
كه فيلم ها را ديده اند در راي گيري آن حضور دارند. 
غير از اين در دوره يازدهم رشته هاي تخصصي مانند 
صدا حذف  ش��ده و داوري ها در 1۳ رشته با بررسي 
۳۵2 اثر انجام مي ش��ود. گودرزي در بخش ديگري 
از صحبت هايش به آراي اين دوره از جش��ن انجمن 
منتق��دان و تخصصي بودن داوري ها در آن اش��اره 
كرد. او با اشاره به اينكه نامزدهاي اين دوره از جشن 
روز دوشنبه معرفي مي شوند، توضيح داد: »امسال 
سعي كرديم تا اين جش��ن باشكوه تر برگزار شود. از 
آنجايي كه سينماي امروز ما بيش از هر چيز به بخش 
فروش توجه دارد اين جشن افتخار دارد كه به ويژگي 
مهم س��ينما و جنبه فرهنگي آن بپردازد. اميدوارم 
امس��ال با راي اعضاي آكادم��ي انجمن كه يك راي 
قابل قبول است، جشن موردتوجه واقع شود؛ ضمن 
اينكه راي هاي جشن يازدهم بسيار غافلگيركننده 

بوده است.« 
در پايان اين نشس��ت پوستر يازدهمين دوره جشن 
انجمن منتق��دان و نويس��ندگان س��ينماي ايران 
هم رونمايي ش��د تا پس از معرف��ي نامزدها در روز 
دوش��نبه، همه چيز براي برگزاري آن در روز پاياني 
هفته در سالن شهيد بهنام محمدي كانون پرورش 
فكري ك��ودكان و نوجوانان با حضور اهالي س��ينما 

آماده باشد. 

   انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
با ارايه و معرفي ۱۰۰ عنوان از آثار خود در نمايشگاه 

كتاب پكن شركت مي كند. 
 فيل�م س�ينمايي »خان�ه ديگ�ري« س�اخته 
 بهن�وش صادق�ي ب�راي حض�ور در جش�نواره 

»action on film«   امريكا پذيرفته  شد. 
 فيلم س�ينمايي »اكس�يدان« به نويس�ندگي و 
كارگردان�ي حامد محم�دي ب�ه زودي در ونكوور و 

مونترال روي پرده مي رود. 
 پيش ف�روش آلب�وم »آبرنگ« مريم حي�درزاده 

آغاز شد. 
  فيلم كوتاه »روتوش« به كارگرداني كاوه مظاهري 
در بخش مسابقه ش�صت و يكمين دوره جشنواره 

فيلم لندن به نمايش در مي آيد. 
ابراهي�م زاده در  بازيگ�ري س�يروس   كارگاه 

فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود. 

آلبوم»شبزيبا«ازساالرعقيليمنتشرميشود
تازه ترين آلبوم موسيقي ساالر عقيلي، خواننده موسيقي ايراني به زودي منتشر مي شود. »شب زيبا« عنوان تازه ترين آلبوم ساالر عقيلي است كه با آهنگسازي جواد بطحايي نوازنده شناخته شده سنتور منتشر مي شود. 

اين آلبوم شامل سه تصنيف، يك چهار مضراب و سه بخش آوازي است كه بر اساس اشعاري از محمدرضا شفيعي كدكني و نوذر پرنگ تهيه شده است. ارسالن كامكار، شاهو عندليبي، نويددهقان، امين گلستاني، نيما 
بطحايي، فرهاد صفري، شهريار نظري، آتنا اشتياقي، پاراميس رحماني و جواد بطحايي به عنوان نوازنده در آلبوم »شب زيبا« صداي ساالر عقيلي را همراهي مي كنند. 

دومين ساخته  بلند بهرام بهراميان با عنوان »پريناز« از 
چهارشنبه يكم شهريور در گروه »هنر و تجربه« اكران 
مي شود. فيلم عالوه بر تهران اكران خود را در همين روز 
در ساير شهرستان ها از جمله مشهد، اصفهان، شيراز، 
بابل، كرمان، رشت، تبريز، گرگان، قم، نيشابور، اهواز و 
همدان هم آغاز خواهد كرد. فيلم »پريناز« به كارگرداني 
بهرام بهراميان و تهيه كنندگي محمد نجيبي محصول 
1۳۸9 است و بابك كايدان فيلمنامه اين فيلم را براساس 
قصه اي از بهرام بهراميان نوشته است. فاطمه معتمدآريا، 
مصطفي زماني، فرهاد آييش، طناز طباطبايي، مژگان 
بيات، شبنم قلي خاني، فرخ نعمتي، مائده طهماسبي، 
اميرحسين فتحي و... بازيگران اين فيلم هستند و مريم 

ضيايي بازيگر خردسال فيلم است. مهر

دور دوم مجموعه كنسرت هاي »چند شب« با عنوان 
»چند ش��ب كمانچه« از روز گذشته در تاالر رودكي 
تهران آغاز شد. در اولين شب اين اجراها روز گذشته 
ش��روين مهاجر، الميرا مردانه و رضا پرويززاده روي 
صحنه رفتند. در ادامه اين برنامه س��اعت 21 امروز 
هادي منتظري، هومان رومي و حس��ام اينانلو اجرا 
خواهند داش��ت و ف��ردا در آخرين روز هم فرش��اد 
صارمي، س��امر حبيبي، صبا علي��زاده روي صحنه 
خواهند رف��ت. عالقه من��دان ب��راي دريافت بليت 
برنامه هاي پروژه »چند شب كمانچه« مي توانند به 

سامانه ايران كنسرت مراجعه كنند. 

فيلم س��ينمايي »فصل نرگس« ب��ه كارگرداني نگار 
آذربايجاني امروز، يكشنبه 22 مردادماه ساعت 1۸ در 
فرهنگسراي ارسباران با حضور عوامل آن اكران و پس 
از آن نقد و بررسي مي شود. نگار آذربايجاني )نويسنده 
و كارگردان(، سحر صباغ سرشت )تهيه كننده(، يكتا 
ناصر )بازيگر(، تورج منص��وري )مدير فيلمبرداري(، 
حسين خطيبي )روانشناس(، سحر عصرآزاد )منتقد( 
و كورش جاهد )كارشناس سينما( از جمله حاضران 
در اين برنامه اكران و نقد و بررسي هستند. عالقه مندان 
براي حضور در اين نشست مي توانند به فرهنگسراي 
ارس��باران در نش��اني خيابان ش��ريعتي باالتر از پل 

سيدخندان ، خيابان جلفا مراجعه كنند. 

در ادامه نمايش منتخبي از فيلم هاي مستند سينماي 
ايران در سال 1۳9۵ امروز 22 مردادماه از ساعت 1۵:۳0 
دو فيلم مس��تند »فوق ماراتن« به كارگرداني س��عيد 
كشاورز و »در ميان امواج« به كارگرداني مينا كشاورز 
س��ينماتك موزه هنرهاي معاصر تهران به نمايش در 
مي آيد. مستند »فوق ماراتن« روايت مردي روستايي 
در اطراف شيراز اس��ت كه تصميم مي گيرد ركورددار 
دوي ماراتن جهان شود. فيلم مستند »در ميان امواج« 
هم داستان زني به نام رقيه است كه در هرمزگان زندگي 
مي كن��د و در تالش اس��ت از طريق س��اماندهي زنان 
دستفروش سطح شهر ميناب در يك محل مشخص به 

عنوان بازار، امنيت شغلي براي آنها فراهم كند. 

مرتضي ميرباقري، معاون سيماي رسانه ملي از برگزاري 
جلساتي با نمايندگان چهارمحال و بختياري براي رفع 
مشكل سريال »سرزمين كهن« و نمايش قسمت هايي 
از آن براي اين نمايندگان خب��ر داد. ميرباقري درباره 
تصميمات جديدي كه براي پخ��ش اين مجموعه به 
كارگرداني كم��ال تبريزي گرفته ش��ده توضيح داد: 
»چندين جلسه 10 ساعته با نمايندگاني از چهارمحال 
و بختياري برگزار و تمام ن��كات مورد نظر را دريافت و 
موارد را اعمال كرديم و اكنون اميدواريم در اين فرآيند 
بعد از اينكه همه مسائل مرتفع شد اين سريال فاخر را 
پخش كنيم.« ميرباقري اظهار اميدواري كرده كه توافق 
نهايي درباره اين سريال به انجام برسد و تكليف پخش 

آن در آينده نزديك مشخص شود. مهر

فيلم سينمايي»آذر« به تهيه كنندگي نيكي كريمي 
و كارگرداني محمد حم��زه اي پروانه نمايش گرفت. 
»آذر« در بخش سوداي سيمرغ جشنواره فيلم فجر 
حضور داشت و آخرين نمايش آن در جشنواره فيلم 
ش��هر بود كه با استقبال بس��يار خوبي همراه شد. در 
اين فيلم عالوه ب��ر نيكي كريمي، حميدرضا آذرنگ، 
فريد سجادي حسيني، هستي مهدوي، مهران نائل، 
شيرين آقاكاشي، مائده طهماسبي، پريسا هاشم پور، 
مانيا عليجاني، ليال زارع، پژمان جمش��يدي و هومن 

سيدي به عنوان بازيگر حضور دارند. 

خبر كوتاه

 اكران »پريناز« 
در گروه هنروتجربه

آغاز كنسرت هاي »چند شب 
كمانچه« در تاالر رودكي

نقد و بررسي »فصل نرگس« 
 در فرهنگسراي ارسباران 

 نمايش دو فيلم مستند 
در سينماتك موزه معاصر

جلسه با نمايندگان بختياري ها 
درباره »سرزمين كهن«

صدور پروانه نمايش براي »آذر«

قفسهگزارشسرخط خبرها
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صحنه

 مجابي: آثارم هشت سال در بند  بودند

ياد »همسران« و »خانه سبز« زنده شد

پيچيدگي هاي نوشتن در غربت

انتقادهاي پاموك از دولت تركيه

 دو رمان »تيمارخانه« و » گفتن در حين نگفتن« منتشر مي شود

جشني براي 6۰ سالگي مهرانه مهين ترابي

 استقبال منتقدان انگليسي از »نسيم« ايراني در ادينبورگ

جايزه المپه دوزا به »زني با موهاي قرمز« اهدا شد

روايتهايياز
زندگييكنقاش

ويكخانواده
رم�ان »گفت�ن در حين 
نگفت�ن« درباره نقاش�ي 
پير و آنارشيس�ت است 
كه بسيار هرج و مرج طلب 
و مهارگس�يخته اس�ت 
و زندگ�ي بي بن�د و باري 
دارد ام�ا رم�ان ديگر او، 
» تيمارخان�ه« داس�تان 
زندگ�ي ي�ك خان�واده 
است و آنچه در اين رمان 
اهميت دارد، اين اس�ت 
كه ش�ايد براي نخستين 
بار از شيوه هاي مونتاژ در 

اين اثر استفاده مي شود.

قدرايندوستان
رابدانيد

مرضيه برومند: »مهرانه 
كسي اس�ت كه بسيار با 
تكنيك و باهوش اس�ت 
و م�ن دوس�ت دارم ك�ه 
مهرانه كار كند. اميدوارم 
بهت�ري  س�ريال هاي 
س�اخته ش�ود و قدر اين 

دوستان دانسته شود.«

جواد مجابي روزهاي شلوغي را پشت سر 
مي گذارد و هرچند در دولت نهم و دهم 
ش��رايط براي فعاليت هايش فراهم نبود اما اين روزها با 
شتاب زيادي برنامه هاي خود را پيش مي برد. او در حال 
حاضر دو رمان »تيمارخانه« و » گفتن در حين نگفتن« 
را در دست انتشار دارد كه هر دو كتاب قرار است از سوي 
انتشارات »ققنوس« منتشر شود. رمان »گفتن در حين 
نگفتن« درباره نقاشي پير و آنارشيست است كه بسيار 
هرج و مرج طلب و مهارگسيخته است و زندگي بي بند و 
باري دارد اما رمان ديگر او، » تيمارخانه« داستان زندگي 
يك خانواده است و آنچه در اين رمان اهميت دارد، اين 
است كه شايد براي نخستين بار از شيوه هاي مونتاژ در 
اين اثر اس��تفاده مي شود؛ به اين معنا كه در بخش هايي 
از كتاب، تكه هايي از ادبيات گذشته مان جاسازي شده 
است. البته نثر اين رمان فاخر است و آنچه كالژ شده نيز 
كامال در دل اثر جا افتاده است. بر همين اساس، نويسنده 
در نگارش اين رمان، از 40 -۳0  قطعه از ادبيات عرفاني، 
تاريخي و ادبي گذش��ته بهره برده و اي��ن قطعات را در 
داستان خود جاي داده است. مجابي در توضيح بيشتري 
درباره ش��يوه به كارگيري اين قطعات در رمان  خود به 
»اعتماد« مي گويد: »كالژ در ادبيات هم دقيقا همانند 
همان اتفاقي است كه در نقاشي مي افتد. همان طور كه 
در نقاشي، هنرمندي مانند پيكاسو قطعاتي از پارچه يا 
روزنامه را در آثار خود به كار مي برده و آنها را به جزيي از 
كل اثر تبديل مي كرده، در اينجا هم چنين استفاده اي 
از اين ش��يوه داريم؛ به اين معنا كه اين قطعات كامال با 
كمپوزيس��يون كلي كار هماهنگ هس��تند و جزيي از 
شاكله كار ش��ده اند. البته اصطالح كالژ بيشتر در هنر 
نقاشي مطرح است و شايد بتوان براي اصطالح فارسي اش 
از عبارت وصله چسباني استفاده كرد.« او در كنار نگارش 
رمان و شعر، چند شناخت نامه را نيز منتشر كرده است و 
نام او را به عنوان نويسنده شناخت نامه هاي احمد شاملو 

و غالمحسين س��اعدي ديده ايم، شناخت نامه هايي كه 
پيش تر از سوي نش��ر »قطره« منتشر شده بود و حاال با 
ويراستي جديد از سوي نشر »فرهنگ معاصر« به چاپ 
خواهد رس��يد. بررسي نهايي اين آثار انجام شده است و 
اين كتاب ها براي دريافت مجوز ارايه شده اند. اما  اينها تنها 
بخشي از فعاليت هاي هنرمند مورد نظر ما است چراكه 
او تازه ترين مجموعه شعرش را نيز با نام »هنوز اي وطن« 
كه در واقع بيس��ت وهفتمين مجموعه شعري اوست، 
براي انتشار به نشر »كوله پشتي« سپرده كه قرار است 
همراه با مجموعه داستان هاي طنزآميزش با نام »جونم 
برات بگه« كه تا به حال در ايران منتش��ر نشده است، به 
چاپ برسد؛ كتابي كه نوعي تمثيل هاي طنزآميز ايراني 
اس��ت. او كتاب ديگري را هم در دست كار دارد؛ » عين 
حبه نبات« كه داستان ها و يادداشت هاي كوتاه طنزآميز 
هستند و قرار است از سوي نشر »چلچله« منتشر شوند. 
مجابي پيش بيني مي كند بيش��تر اين آثار پاييز امسال 
منتش��ر ش��ود. اما روزهاي پركار آقاي نويسنده و شاعر 
باعث نشده تا او روزهاي كم كاري اش را فراموش كند و 
با يادآوري آن دوره مي گويد: »برخي از آثارم هشت سال 
در دولت نهم و دهم در  بند و اس��ير بود اما حاال وضعيت 
نشر اندكي بهتر شده كه اين به معناي حسن نيت نيست 
چراكه در همان دوره هم كتاب هايي چاپ مي ش��د اما 
وضعيت چاپ كتاب را به جايي رس��انده بودند كه مردم 
ديگر هيچ حوصله و رغبتي براي كتاب خواندن نداشتند 
و باي��د بگويم از كتاب خواندن بيزار ش��دند. حاال ظاهرا 
ديگر كاري به كتاب ندارند و آزادش كرده اند. اما وضعيت 
كتاب مانند مرغ نيمه جاني است كه در قفس را برايش 
گش��وده اند و او هاج و واج اين س��و و آن سو را مي نگرد و 
گيج و گنگ است و نمي داند بايد چه كند. كتاب هم در 
چنين وضعيت مضحكي قرار گرفته اس��ت.« به تازگي 
مجموعه چهار جلدي طنزآميز مجابي منتشر شده كه 
شامل كتاب هاي »آقاي ذوزنقه«، »يادداشت هاي بدون 
تاريخ«، »يادداشت هاي آدم پرمدعا« و »شب نگاره ها« 

است كه توسط نشر »به نگار« منتشر شده اند. 

»از اينكه اينجا هس��تم خيلي غافلگير 
ش��دم و با وجود اينكه خيلي وقت ها به 
خيلي جاها نمي روم اما نمي دانم چرا اين بار قبول كردم 
و از اينكه قبول كردم خيلي خوش��حالم.« اين بار نوبت 
 مهرانه مهين ترابي بود تا در مراس��مي ك��ه روز جمعه 
به بهانه ش��صتمين س��ال تولد او با حض��ور هنرمندان 
در م��وزه هنرهاي دين��ي امام علي)ع( برگزار مي ش��د 
شمع هاي كيك تولدش را فوت كند. مهرانه مهين ترابي 
در اين مراس��م از چهره هايي ياد كرد كه در اين سال ها 
همواره كن��ار او بوده اند؛ بهروز بقاي��ي، اكرم محمدي، 
بهزاد فراهاني، حسين محجوب و دست آخر هم مرضيه 
برومند: »از خانم مرضيه برومند بسيار ممنونم؛ البته ما 
بعضي اوقات با هم بگومگوهايي داش��تيم اما باز هم من 
عاشق ايشان هس��تم؛ چرا كه واقعا يك هنرمند به تمام 
معناس��ت كه تغيير نمي كند و خالق و آفريننده است. 
خودش خلق مي كند و اگر مروري به كارهاي شان داشته 
باشيم مي بينيم كه مرضيه برومند چقدر منحصر به فرد 
است و به بودن افرادي چون برومند افتخار مي كنم.« او 
به حضور هوشنگ مرادي كرماني در اين جشن هم اشاره 
كرد و توضيح داد: »شما انس��ان هايي هستيد كه براي 
ما كلي خاطره س��اختيد و با نوش��ته هاي تان توانستيد 
روي همه نسل ها تاثيرگذار باشيد. از اينكه شما را اينجا 
مي بينم بسيار هيجان زده  هستم.« اين بازيگر در بخش 
ديگري از صحبت هايش به حضور بهزاد فراهاني در اين 
مراسم اشاره كرد؛ چهره اي كه به گفته او صدايش يادآور 
خاطرات بچگي هاي اوس��ت: » به��زاد فراهاني از اولين 
كساني است كه من را به دنياي هنر، رويا و خيال پردازي 
برد. هيچ وقت يادم نمي رود زماني كه آقاي بهزاد فراهاني 
از راديو داس��تان مي خوان��د و ما به ج��ز صدايش چيز 
ديگري نداشتيم.« او در بخش پاياني صحبت هايش از 
تاثيري گفت كه تمامي چهره هاي حاضر در اين مراسم 
بر زندگي يكديگر داش��ته اند: »به همين دليل است كه 

هميش��ه مي خواهم تا بيش��تر از اينها هواي يكديگر را 
داشته و يكديگر را دوست داشته باشيم، چرا كه ما همه 
از درون به هم وابسته ايم و سرنوشت همه ما به هم گره 
خورده اس��ت.« بعد از صحبت هاي مهرانه مهين ترابي 
نوبت به چهره هاي حاضر در اين مراس��م رسيد تا از اين 
بازيگر و حضورش در تئاتر، س��ينما و تلويزيون بگويند. 
مهران كرمي از مهين ترابي به عنوان يكي از هنرمندان 
نيك اين سرزمين ياد كرد: »كارهاي مهرانه مهين ترابي 
در عرصه تئاتر هميش��ه قابل احترام بوده اس��ت. اگر از 
مرحوم��ه يزدانيان به عنوان م��ادر ايراني ياد كنيم، بانو 
مهين ترابي نماد واقعي يك زن واقعي اس��ت كه چهره 
معصوم و مهربانش در تمام فيلم ها يادآور يك شخصيت 
پرمحبت ايراني است.« الهام پاوه نژاد هم در صحبت هاي 
كوتاهي به حق بزرگي اشاره كرد كه مهين ترابي بر گردن 
او دارد. پاوه نژاد با اشاره به تمام آنهايي كه در مجموعه هاي 
»همسران« و »خانه سبز« خاطره ساختند جاي آنها را 
در اين مراس��م تولد خالي كرد. اك��رم محمدي، بازيگر 
سينما و تلويزيون ديگر سخنران اين مراسم بود: »واقعا 
شايس��ته اس��ت كه براي مهرانه واژه بانو را به كار ببرم. 
مهرانه عزي��ز را مثل خواهر دوس��ت دارم. گاهي اوقات 
آدم ها در ارتباطات همديگر را كم مي بينند ولي ارتباط 
به قدري قوي است كه من ايشان را مثل روز اول دوست 
دارم و اميدوارم هميشه باشد و از كارهايش لذت ببريم.« 
بعدتر نوبت به مرضيه برومند رسيد. او با اشاره به اينكه 
در حال حاضر دو سوم كساني كه مشغول به كار هستند 
در زمينه كارشان اطالعاتي ندارند توضيح داد: »مهرانه 
كسي اس��ت كه بس��يار با تكنيك و باهوش است و من 
دوس��ت دارم كه مهرانه كار كند. اميدوارم سريال هاي 
بهتري ساخته ش��ود و قدر اين دوستان دانسته شود.« 
هوشنگ مرادي كرماني، بهروز بقايي و پرستو گلستاني 
ديگر چهره هايي بودند كه در اين مراسم در صحبت هاي 
كوتاهي خطاب به مهين ترابي تولدش را تبريك گفتند 
تا بعد از پخش كليپي از اين هنرمند، او در ميان دوستان 

و همكارانش شمع تولد 60  سالگي اش را فوت كند. 

»هيچ تمرين و آماده سازي از پيش وجود 
ندارد. فقط يك پاكت مهر و موم ش��ده و 
يك بازيگر كه متني را براي نخستين بار مي خواند.« اين 
توصيف دومنيك كاونديش منتقد شناخته شده تلگراف 
از اجراي جديد نس��يم س��ليمانپور نمايشنامه نويس و 
كارگ��ردان تئاتر ايراني در جش��نواره معتبر ادينبورگ 
2017 انگلس��تان اس��ت؛ هنرمندي كه پيش از اين با 
نگارش نمايش��نامه »خرگوش سفيد، خرگوش قرمز« 
تجرب��ه جذابي را ب��ا مخاطبان تئاتر ديگر كش��ورها به 
اش��تراك گذاش��ته بود. در آن اجرا متن روي يك پرده 
پروجكت مي شد و سليمانپور در طول كار از راه دور كامال 
بر آنچه اتفاق مي افتاد كنترل داشت. نمايشي كه هر شب 
با حضور يك بازيگر جديد به صحنه مي رفت. اين تمهيد 
از آنجا رخ داد كه سليمانپور امكان سفر به ديگر كشورها 
را نداشت و به همين سبب با ارسال ايميلي از كارگردانان 
تئاتر خارجي در اروپا و امريكا درخواست كرد تا به او در 
اجراي آنچه نوشته بود كمك كنند. كاونديش در توصيف 
اجراي جديد اين هنرمند خالق ايراني كه »نسيم« نام 
دارد مي نويسد: »در حقيقت مش��اركت سليمانپور در 
جشنواره امسال به همين سادگي اتفاق مي افتد. اينجا 
به داوطلبي نياز است كه نه تنها بايد در لحظه متن  مورد 
نظر را مطالعه كند بلكه بايد تا حدي به زبان فارسي نيز 
آشنايي داشته باشد.« آنچه در متن نوشته شده توسط 
ويديو پروجكش��ن براي تماشاگران به نمايش گذاشته 
مي شود. كاونديش درباره هدفي كه هنرمند به واسطه 
اين تكنيك دنبال مي كند،  نوشته است: »  براي فهماندن 
اينكه كار كردن بيرون از سرزمين مادري  چقدر مي تواند 

براي يك نويسنده دشوار باشد.« 
گاردين: صحبت به زبان جهاني انسانيت

لين گاردنر نويسنده روزنامه گاردين نيز مانند كاونديش 
از تجرب��ه جديد هنرمن��د ايراني حاضر در جش��نواره 
ادينبورگ استقبال كرده است. او مي نويسد: »اين تنها 

نمايشي است كه درسي از زبان فارسي به شما مي دهد؛ 
اگرچه درس حقيقي اين نمايش صحبت به زبان جهاني 
انسانيت است. نمايشي كه از حضور - چه تكنيكي چه 

فيزيكي- و غيبت به بهترين شكل بهره گرفته است.«
گاردنر ني��ز بر يكي از ويژگي هاي قاب��ل تامل اجراهاي 
س��ليمانپور يعني غيبت نويس��نده و محدوديت هايي 
كه با آن مواجه اس��ت دس��ت مي گ��ذارد. »نمايش به 
كش��ف آزادي ه��ا و محدوديت هاي زب��ان مي پردازد؛ 
محدوديت هايي كه چه از طريق سانسور و چه از طريق 
دش��واري هاي صحبت به زبان بيگان��ه و تعلق خاطر به 
زبان خود، ش��كل گرفته اند.« اين منتقد اجراي نمايش 
»نس��يم« بر صحنه تئاتر را مهر تاييدي بر اين موضوع 
مي داند كه »چطور زبان باعث جدايي و در عين حال اتحاد 
انسان ها مي شود.« او نمايش سليمانپور را تجليلي بر زنده 
بودن تئاتر مي داند. چون در جريان اجرا بين نويسنده، 
بازيگر و مخاطب گفت وگويي شكل مي گيرد كه در آن 
هريك بايد تالش كنند خودشان را براي ديگري توضيح 
دهند. سايت stage درباره آنچه اين نمايشنامه نويس و 
كارگرداني به نمايش گذاش��ته مي نويسد. »سليمانپور 
نخستين بار با ارسال نمايش��نامه اش به سراسر جهان 
خود را در س��طح بين المللي معرفي ك��رد. درحالي كه 
پيش از آن كاري در ايران اجرا نكرده بود و حاال متني به 
نام »نسيم« نوشته است. نمايشنامه اي براي اجرا توسط 
خودش و داوطلبي كه براي متوجه شدن آنچه قرار است 
انجام دهد ابتدا بايد ب��ه روي صحنه قدم بگذارد. »متن 
در س��طحي بسيار ش��خصي قرار مي گيرد و پرتره اي از 
 دوران كودكي س��ليمانپور و قول ه��اي او به مادرش را 

به نمايش مي گذارد.« 
به اين ترتيب استقبال رسانه ها و منتقدان انگليسي نشان 
مي دهد تجربه  جديد سليمانپور واجد ارزش هايي است 
كه مي توان درباره اش به بحث و گفت وگو نشست. تجربه 
به گفته غالب منتقدان در ادامه آنچه قبال و در نمايشنامه 
»خرگوش س��فيد، خرگوش قرمز« انجام داده بود حاال 

گويي يك قدم رو به جلو برداشته است. 

 »تركيه از فقدان آزادي بيان رنج مي برد؛ 
آزادي اي ك��ه تاثيري انكارنش��دني بر 
رس��انه ها مي گذارد. سانس��ور نه تنها بر كار مبتدي ها 
تاثيرگذار است بلكه روزنامه نگاران را به خصوص در مورد 
مس��ائل كردها درگير خود كرده است.« اين  جمالت را 
اورهان پاموك، نويسنده ترك برنده جايزه نوبل در مراسم 
اهداي جايزه »تومازي دي المپه دوزا« در پالرموي ايتاليا 
گفت. پاموك اين جايزه را براي نگارش تازه ترين رمانش 
»زني ب��ا موهاي قرمز« در چهاردهمين دوره اين جايزه 
دريافت كرد؛ جاي��زه اي كه به ياد جوزپ��ه تومازي دي 
المپه دوزا راه اندازي ش��ده است. داستان دهمين رمان 
پاموك، روايتي از يك اوس��تاي چاه كن و شاگردش در 
يكي از مناطق دورافتاده استانبول دهه 19۸0 ميالدي 
اس��ت. رمان عالوه بر پرداختن به شخصيت زن موقرمز 
كه بازيگر تئاتر شهرستان اس��ت، به بررسي رابطه پدر 
و پس��ر مي پردازد. اين داستان در چارچوب نمايشنامه 
»اوديپوس شهريار« اثر سوفوكل كه در آن پسري پدرش 
را به قتل مي رس��اند و داستان رستم و سهراب شاهنامه 
فردوس��ي كه پدري دس��تش را به خون پسرش آلوده 

مي كند، روايت مي شود. 
برگردان ايتاليايي »زني با موه��اي قرمز« به تازگي در 
اين كشور منتشر ش��ده و به نگارنده كتاب »يوزپلنگ« 
تقديم شده اس��ت. رمان »يوزپلنگ« تنها كتابي است 
ك��ه جوزپه تومازي دي المپه دوزا، نويس��نده ايتاليايي 
و آخرين ش��اهزاده المپه دوزا نوشت و يك سال پس از 

مرگ او منتشر شد. 
ام��ا پاموك در نشس��ت خبري اين مراس��م اردوغان 
و سياس��ت هاي او را نش��انه رف��ت و درب��اره اعمال 
محدوديت ها و وعده هاي اي��ن رييس جمهور تركيه 
گفت: »1۵ س��ال پيش اردوغان وعده نزديك شدن 
به اروپ��ا را داد- جايگاهي كه تركي��ه از زمان آخرين 
سلطان امپراتوري عثماني براي رسيدن به آن تالش 

مي كرد- اما حاال اين وعده فراموش شده است.«
همچني��ن پاموك طي همين مراس��م ك��ه در عمارت 
المپه دوزا ترتيب داده ش��ده بود، از سوي شهردار سانتا 

مارگريتا عنوان شهروند افتخاري را دريافت كرد. 
پاموك ب��ا جيوآكين��و النزا توماس��ي - پس��رخوانده 
المپ��ه دوزا و رييس هيات داوران اين جايزه- از عمارتي 
كه زماني المپ��ه دوزا در آن زندگي مي كرد، ديدن كرد. 
در اين بازديد، النزا توماسي از شباهت عمارت با »موزه 
معصوميت« پاموك صحبت كرد. اما پاموك مخالف اين 
شباهت است و مي گويد: »نه، چون حال و هواي اشرافي 
در اين عمارت غالب است.« او به پرده ها و نقاشي ها اشاره 
مي كند و مي گويد: »من اش��ياي معمولي و انسان هاي 
عادي را به نمايش مي گذارم و كاركرد موزه اين است كه 
نش��ان بدهي آنچه خارق العاده به نظر مي رسد، در واقع 

خارق العاده نيست.«
عم��ارت المپ��ه دوزا، خان��ه محبوب جوزپه توماس��ي 
المپه دوزا بود كه 47 س��ال نخس��ت زندگ��ي اش را در 
آن س��پري كرد. آوريل 194۳ اين عمارت مورد حمله 
بمب ه��اي متفقين قرار گرفت. المپ��ه دوزا كه از ويران 
شدن خانه اش دلشكسته شده بود، براي درك اتفاقي كه 
براي خانه و زندگي اش روي داده، شروع به نوشتن كرد. 
النزا توماس��ي مي گويد: »ويران شدن خانه بحراني بود 
كه هراس را در باقي عمر در دل او نشاند.« پس از اينكه 
المپه دوزا مجبور به ترك عمارت شد، سه روز متوالي خود 
را در اتاقي زنداني ك��رد و كالمي بر زبان نياورد. آخرين 
روزهاي عمرش، زماني كه در فقر به س��ر مي برد، هرگز 
موفقيت رم��ان »يوزپلنگ« را پيش بيني نمي كرد. اين 

رمان يك سال پس از مرگ او منتشر شد. 
در س��ال 19۵۸، داس��تان تغييرات��ي كه ب��ر زندگي 
اش��رافي اين خانواده سيس��يلي تاثير گذاش��ته بود در 
كتاب »يوزپلنگ« جاودانه و ب��ه يكي از پرفروش ترين 
رمان هاي تاريخ ايتاليا بدل ش��د. اقتباس سينمايي اين 
اثر به كارگرداني لوكينو ويس��كونتي، برنده نخل طالي 

جشنواره كن 196۳ شد. 

آن سوي آب هاسوژه روز

ندا آل طيب

گروه فرهنگ و هنر

بابك احمدي 

بهار سرلك

خبر آخر

اجراي گروه موسيقي »دات« 
ويژه بانوان در فرهنگسراي 

نياوران
گروه موس��يقي »دات« در كنسرتي 
وي��ژه بان��وان و ب��ه سرپرس��تي و 
خوانندگ��ي ش��هره س��لطاني روزهاي يكش��نبه و 
دوشنبه 22 و 2۳ مردادماه در فرهنگسراي نياوران 

روي صحنه مي رود. 
گروه »دات« در اجراي اخير خود قطعاتي با مضامين 
اجتماعي از قبيل محيط زيست و مسائل زنان را براي 
مخاطبان اجرا مي كند. بخش ديگر كنس��رت گروه 
موسيقي »دات« نيز به اجراي قطعه هاي نوستالژيكي 
همچون »ش��هر خالي«، »به رهي ديدم« اختصاص 

يافته است. 
در اين كنس��رت عباس لطيفي تنظي��م قطعات را 
برعهده دارد و دكلمه اش��عار را ش��هره لرس��تاني و 
ش��بنم قلي خاني اجرا مي كنند. ط��راوت باباخانلو 
)فل��وت(، مهش��يد خيرالدين )پركاش��ن(، مهتاب 
فتح اهلل نوري )گيتار(، سحر شاطري )درامز(، نگين 
پارس��ا )گيتار الكتري��ك(، خزر چ��كاوك )پيانو(، 
هنگامه غفوري )گيتار باس( اعضاي گروه موسيقي 
»دات« را تشكيل مي دهند. كنسرت گروه موسيقي 
»دات« ويژه بانوان، ساعت 21 امروز و فردا در سالن 

خليج فارس فرهنگسراي نياوران اجرا مي شود. 


