
دبیر شــورای سیاســت گذاری جشن خانه سینما 
درباره اشتباه به وجود آمده درباره نامزدهای بهترین 
فیلم جشــن، از حذف عنــوان دو فیلم نفس و برادرم 

خسرو در این بخش خبر داد. 
بعــد از اعــام نامزدهــای بخش بهتریــن فیلم 
نوزدهمین جشــن خانه ســینما، مشــخص شد که 
بــا توجه به آییــن نامه این جشــن دو فیلم نفس به 
کارگردانی نرگس آبیار و برادرم خسرو ساخته احسان 
بیگلــری به علت نامزد نشــدن در بخش فیلمنامه یا 
کارگردانی امکان کاندیدا شدن در بخش بهترین فیلم 

را ندارند.  
تورج منصوری، دبیر شورای سیاست گذاری جشن 
خانه سینما درباره این اشتباه به وجود آمده در گفتگو 
با خبرآناین گفت: صبح امروز با هیات رئیسه، هیات 
موســس و شورای سیاست گذاری جشن در این مورد 
جلســه داشــتیم. موضوع از این قرار است که قرائت 
متفاوتی از آیین نامه شــده بود که این قرائت اصاح 

شد.
منصوری افزود: ما برای توجیه مسئله ای نیامدیم و 
قصد نداریم همه چیز را از اول تنظیم کنیم و در این 
زمان اساسنامه را تغییر دهیم، این اشتباه پیش آمده 

نیز یک قرائت متفاوت بود که اصاح شد.
منصوری اظهار داشــت: با آقای غامرضا موسوی 
به عنوان سرشــاخه تهیه کنندگان هماهنگ کردیم و 
نامزدها در خروجی خانه ســینما نوشــته شد و االن 
هم آنجا هســت. فیلم های نفس و برادرم خسرو هر 
دو تهیه کنندگان عزیزی دارنــد و تردیدی در ارزش 
کار آنــان نداریم. حتی باید به دلیــل اتفاق به وجود 
آمده از آقای محمدحســین قاســمی و سعید ملکان 

عزیز دلجویی کنیم.
بر این اساس نامزدهای بخش بهترین فیلم جشن 
خانه سینما به این شرح است: دختر رضا میرکریمی، 
رگ خواب حمید نعمت اله، فروشــنده اصغر فرهادی، 
النتــوری رضا درمیشــیان و ماجرای نیمروز ســید 

محمود رضوی.
دبیر شــورای سیاســت گذاری جشن خانه سینما 
همچنین توضیح داد: این دو فیلم بر اســاس تطبیق 
آیین نامه جشــن نمی توانســتند به عنوان کاندیدای 
بهترین لیســت در نامزد باشــند و پنج فیلم دیگری 
کــه بودند جای خودشــان باقی ماندنــد. هفت فیلم 
به شــکل رســمی اعام شــده بود کــه االن به جز 

 ایــن دو فیلم پنــج فیلم دیگر جای خودشــان باقی 
می مانند.

منصوری همچنین در پایان درباره تغییر آیین نامه 
در سال های بعد گفت: ما در این دوره در حال تمرین 
کار بزرگی هســتیم که بدون استثنا همه کسانی که 
با ســینما ارتباط دارند اصل آن را درســت می دانند. 
ما سرگرم تدوین اساسنامه ای هستیم که پیش نویس 
آن آماده شــده است و در یکی دو سال آینده تصویب 
می شود. سعی خواهیم کرد حاال که  دبیرخانه جشن 
ثابت شــده است، برنامه ریزی به درستی پیش برود و 
راهــی بزنیم بین آنچه که قبا بوده تا چیزی که قرار 
اســت در آینده پیش بیاید. طبیعی است که در این 
میــان تفاوت قرائت و اختاف قرائت به وجود آید، اما 
تاش می کنیم ریشــه های این تفاوت قرائت را پیدا و 

آن را حل کنیم.
بزرگداشت های جشن خانه سینما اعالم شد

مراسم بزرگداشــت سیروس ابراهیم زاده، کیانوش 
عیاری و حســین علیزاده در نوزدهمین جشن بزرگ 
ســینمای ایران برگزار می شود و جایزه سیف اهلل داد 
نیز به پاس یک عمر خدمت به فرهنگ و هنر ایران به 

دکتر محمدحسن خوشنویس اهدا خواهد شد. 
این مراســم بــا حضور ســینماگران، مســئوالن 
و دســت انــدرکاران فرهنگــی و هنری کشــورمان 
بعــد از ظهــر روز یکشــنبه نوزدهــم شــهریورماه 
 راس ســاعت 19:30 در تــاالر ایوان شــمس برگزار 

می شود.
سیروس ابراهیم زاده:متولد سال 1316 در اردبیل، 
از بازیگران با ســابقه و پیشکســوت تلویزیون، تئاتر 
وســینمای ایران است. وی پس از اخذ لیسانس زبان 

و ادبیات انگلیســی از دانشگاه تهران به طور همزمان 
در رشته های تئاتر از مدرســه هنرهای دراماتیک و 
موسیقی از دانشگاه بیرمنگام انگلستان فارغ التحصیل 

شده است.
ابراهیــم زاده فعالیتش را از ســال 1346 در رادیو 
و تلویزیــون آغاز کــرد و در بســیاری از فیلم های 
سینمایی از جمله:ســتارخان- کمال الملک - تحفه 
ها-برخورد-مجســمه- چهره - هتل کارتن - ساغر-  
مومیایــی3 - مســافر ری -دلبران- عشــق فیلم  - 
شمعی در باد - مکس- عروس فراری- تردست -شام 
عروسی  -تله -اسب - مقلد شیطان- سوغات فرنگ- 
 تاکســی نارنجی- عروســک و... ایفای نقش داشــته 

است.
کیانوش عیاری:  متولد 23 اردیبهشــت 1330 در 
اهواز، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینمای ایران 
اســت. او ســاخت فیلم های کوتاه 8 میلیمتری را در 
ســینمای آزاد اهواز آغاز کرد و فعالیت حرفه ای خود 
را با نــگارش فیلمنامه و کارگردانــی فیلم تنوره دیو 

آغاز کرد.
شــبح کژدم، روز باشــکوه، دو نیمه سیب، آبادانی 
ها، شــاخ گاو، بودن یا نبودن، سفره ایرانی، بیدار شو 
آرزو، خانه پدری و کاناپه برخی از آثار عیاری در مقام 
نویســنده، کارگردانی و تهیه کنندگی است و عاوه 
بر آن فیلم های ســینمایی بســیاری را نوشــته و یا 

کارگردانی کرده است.
وی همچنین به عنوان تدوین کننده، طراح صحنه 
و لباس، مشــاور کارگردان در سینما تجربیاتی داشته 
و مجموعه های روزگار قریب، هزاران چشم و 87 متر 

را نیز  ساخته است.
عیاری در جشنواره های داخلی و بین المللی نامزد 

و همچنین برنده جوایز بسیاری بوده است.
حســین علیــزاده: متولد اول شــهریور 1330 در 
تهران، ردیف دان، آهنگســاز، پژوهشــگر و نوازنده و 

مدرس موسیقی کشور است.
حســین علیزاده پس از طی هنرســتان موسیقی 
به دانشــکده هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران رفت 
و همزمان در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی نیز به 
تحصیل و اجرای کنســرت پرداخت. وی همچنین در 

دانشگاه برلین نیز تحصیل کرده است.
وی عاوه بــر آثار موســیقیایی ماندگار کشــور، 
موسیقی متن فیلم های دلشدگان، گبه، ابر و آفتاب، 

مدرســه ای که باد برد، ایران سرای من ، زشت و زیبا، 
دختران خورشید، عشق طاهر، الک پشت ها هم پرواز 
می کنند، نیوه مانگ، آواز گنجشک ها، ملکه، در چشم 

باد و آسمان زرد کم عمق را ساخته است.
فیلــم   متــن  موســیقی  از  بخشــی  علیــزاده 
پادشــاهی بهشــت رایدلی اســکات را نیز در ســال 
2005 ســاخته اســت و بــه خاطــر آثــارش بارها 
ســیمرغ بلورین بهترین موســیقی فیلــم فجر را در 
فیلم های  )گبه(1374، )زشــت و زیبا(1377، )آواز 
خــود  آن  از  )ملکــه(   1390 گنجشــک ها(1387، 
 ســاخته و نامزد دریافت ســه جایزه گرمی  نیز بوده 

است.
محمد حســن خوشــنویس: مدیــر فرهنگی 62 
ســاله، تحصیات خــود را در حوزه های مختلف فنی 
و مهندســی آغاز و پس از آن با اخذ فوق لیســانس 
مدیریت و سپس با فارغ التحصیلی در رشته مدیریت 
تخصصــی مراکز اســناد و آثار ســینمایی در آلمان 

استمرار بخشید.
وی طــراح و بنیانگــذار نویــن فیلمخانــه ملــی 
ایران و مرکز اســناد و آثار تصویری کشــور اســت. 
انتشــار اولین فصلنامه فیلمخانه ملــی ایران، ایجاد 
آرشــیو عکس و اســاید و ســاماندهی آرشیو صدا 
در فیلمخانــه و همچنیــن توســعه و ترویج فناوری 
 و دانــش مرمــت فیلــم از دیگــر فعالیت هــای او 

است.
خوشــنویس به عنوان مشــاور فرهنگــی و هنری 
شــهرداری تهــران، موســس معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی در شــهرداری ها، ارائه دهنده طرح تاسیس 
فرهنگســراها، خانه های فرهنگ محله و نگارخانه ها 

در شهرداری تهران است.
وی همچنین شــرکت توســعه فضاهای فرهنگی، 
موزه عکسخانه شــهر و راه اندازی 6 مجله تخصصی 

در شهرداری را پایه گذاری کرده است.
خوشنویس طراحی جشنواره شمسه، مدیریت طرح 
مجتمع هنرهای آیینی و نمایش های ســنتی ایران و 
ده ها طرح دیگر از جمله تاســیس دفتر پژوهش های 

فرهنگی و مدیریت آن را به عهده داشته است.
مدیریــت و انتشــار صدهــا عنــوان کتــاب در 
حــوزه های ایرانشناســی، مدیریت، معماری، شــهر 
 شناســی، عکاســی و ســینما از دیگــر ســوابق او 

است.
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یاد 

كمتر كسي توانست در طول بيست سال 
حيات هنري وي حتي يك بار پشــت ســه 
پايه نقاشــي اش برود و از رنگ هاي مرموز 
و خاص آن ســردر آورد و به فكر و تكنيك 
هاي قوي كارش واقف شــود. اين جمالت 
را درباره نامی مهجــوری اما ذهن و قلمی 

هنرمند می گويند ، محمرضا ايرانی.
او بهترين راه پيوند ميان گذشــته و حال ، 
ســنت نگري و نوگرايي ، هنر غرب و شرق 
را برگزيده اســت و اين ويژگي روش ايراني 
است كه در كارهايش نه سبك نقاشي سنتي 
را يك سره نفي مي كرد و نه به سبك هاي 

غربي به عنوان آخرين الگو در قلمرو نقاشــي بها داده اســت ، امتياز نقاشي وي در اين 
بوده و هســت كه او از ميراث هنري گذشــته آنچه را ارزشمند و پويايي بخش يافته در 
تابلوهايش مورداســتفاده قرار داده و از هنر امــروزي جهاني نيز آنچه كه در راه اعتالي 
هنرش مي توانسته نقشي سازنده و موثر داشته باشد ، برگزيده و ارج نهاده است و بدين 
ترتيب از ســبك هاي نقاشــي گذشــته عناصر زنده ، بالنده و پويا را گرفته و به خدمت 
اعتالي هنر نقاشــي و نوآفريني گمارده است و در اين راه نه تنها از جذب عناصر پوياي 
هنر نقاشــي غرب لحظه اي غفلت نورزيده بلكه آنچه در رهگذر براي تســريع پيشرفت 
نقاشي خود ارج دار و سرنوشت ساز يافته ، مورد استفاده قرار داده است ، اين  به گزيني  
و تعــادل جويي در نقاشــي و اهميت تعليم و تعميم آن تا آنجا در كار و انديشــه ايراني 
براي خود ميدان عمل وســيع گشــوده و تاثير ژرف و ديرپا نهاده است كه حتي ديدگاه 
هاي هنري هنرآموزان جواني را كه وي عاشق آموزش نقاشي به آنان بود نيز تحت تاثير 
قرار داده اســت. وي در سال هاي پاياني عمرش ، گرايش بسيار زيادي به نظيره نگاري 
از آثار نقاشــان معاصر روشــنگر جهان پيدا كرده بود و اين امر بي ارتباط با نظر و تاييد 
هنرشناسان برجسته كه در آينده نزديك از او به عنوان يك نقاش روشنگر يادمي كردند 
، نبود. وي در ماه هاي آخر زندگي چند اثر از نقاشــان روشنگر آمريكايي ، آندرو وايت ، 
فرانك فرزتا و نورمن راكول را براي تمرين خود انتخاب نمود. اومعتقد بود چنين كارهايي 
به شــخم زني زمين هنر نقاشي ايران توسط وي كمك خواهد كرد. ايراني كمال الملك 
را مظهر اصالت در نقاشي رئاليسم ايراني ، دالكروا را سمبل اصالت در نقاشي رمانتيسم ، 
رپين را به عنوان اصيل ترين و برجسته ترين نقاش تصوير ساز ،  مونه  را خالص ترين 
نقاش امپرسيونيست جهان و ونگوك را سمبل شور ديوانه وار نقاشي مي دانست ، چنين 
ديدگاه هاي آرمان گرايانه اي بي شــك پيامدهاي تنــش آلودي را در جامعه هنري به 
دنبال داشــت و به همين دليل نقاشي ها و طراحي هاي بي نظير ايراني حساسيت ها و 

كنجكاوي هايي را در جامعه هنري به دنبال داشت.
محمدرضا ايراني در ســال 1333 ، در تبريز ديده به جهان گشود. تحصيالت ابتدايي 
را در دبســتان جهانشاه و بدر و دوره اول دبيرســتان را در دبيرستان تربيت و هنرستان 
هنرهاي زيباي ميرك و دبيرســتان كوروش تبريز به پايان رساند. در سال 1353 بعد از 
اتمام تحصيالت متوســطه و موفقيت در كنكور هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ، شروع 
به تحصيل در اين دانشــگاه كرد. او در ســال 1359 موفق به اخذ ليسانس از دانشكده 
هنرهاي زيباي دانشــگاه تهران شد.. اســتادايراني طي سال هاي 63 تا 70 با مسافرت 
به كشــورهاي مختلف نظير آلمان ، تركيه ، آذربايجان و شــركت در نمايشــگاه هاي 
عمومي و انفــرادي ، ضمن نمايش تابلوهاي خود ، بر اندوخته هاي علمي و هنري اش 
 افزود. محمدرضا ايراني ســرانجام درشهريور  ســال 1373 بر اثر تصادف ديده از جهان 

فروبست. 

از یک اشتباه تا بزرگداشت نام های بزرگ در جشن خانه سینما

بلیت  سینماها 
20 روز نیم بها 

می شود

الهام رئیسی فراد نبه  - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

گل های معرفت 
اريك امانوئل شميت

 ترجمه ی سروش حبيبی
گل های معرفت ســه داستان كوتاه است از سه مذهب 
مختلف . راه هايی برای كشــف حقيقت و آرامش زندگی 
. راه هايی كه چه ايمان داشــته باشيم چه نداشته باشيم 
بياموزيم كه زندگــی را پاس بداريم . بياموزيم كه بايد به 
خوبی اعتقاد داشت و درونی شدن اين اعتقاد باعث رشد و 

كمال ما می شود .
ميالرپا : داستان در مذهب بودا جريان دارد . سيمون كه 
در پاريس زندگی می كند متوجه می شــود كه در ساليان 
قبــل در كالبد مردی به نام سواســتيكا در صحرای تبت 
زندگی می كرده و دشــمن ميالرپا بوده و برای رســيدن 
به آرامش بايد صدهزار بار داســتان ميالرپا را تعريف كند . ميالرپايی كه به آرامش درون دست 

يافت .
ابراهيم آقا و گل های قرآن : در مذهب اســالم جريان دارد . موسی پسری يهودی است كه 
زندگی سردی دارد و نااميد و خسته است . ابراهيم آقای مسلمان مغازه داری در محل آن هاست 
كه با موســی دوست می شود . ابراهيم آقا به او درس زندگی ، درس مرد شدن و درس مستقل 

بودن را می دهد . ابراهيم آقا به او قدرت تجربه كردن را می آموزد .
اسكار و بانوی گلی پوش : اينجا بحث مسيحيت و عيد نوئل است . اسكار كه سرطان دارد در 
بيمارستان بستری است . او می داند كه به زودی خواهد مرد و از ناباوری ديگران دلگير است . 
مامی رز پرستار پير به او می گويد هر روز نامه ای به خدا بنويس و از او هديه ای معنوی بخواه 

هم برای خودت هم برای دوستانت .
 قسمت های زیبایی از کتاب

هيچ چيز غم انگيزتر از مشــاهده ی تبهكارانی نيســت كه خود را به خوبی و بدی يكسان وا 
می ســپارند و در هر دو راه به همان آســانی توفيق می يابند . اين قهرمانان قدسی دلم را تنگ 

می كنند .
آدم هميشه به داستان هايی كه نقل می كند آلوده می شود .

وقتی می خوای بدونی تو محله ی پولدارا هســتی يا وسط گداها ، به زباله هاشون نگاه كن . 
اگه نه اثری از زباله ديدی نه از سطلش بدون كه اهل محل خيلی پولدارن . اگه سطل ديدی اما 
اثری از زباله نبود مردم پولدارن ولی نه خيلی !اگر زباله ها كنار ســطل ها ريخته بود معلومه كه 
مردن نه پولدارن نه گدا . اگر فقط زباله ديدی و اثری از ســطل نبود ، مردم فقيرن و اگه مردم 

توی زباله ها می لوليدن خيلی گدان .
وقتی وارد شديم گفتم :  عجب دانسينگی !

 اينجا تكيه است . دانسينگ نيست . يك جور ديره ، مومو ! كفشات رو در آر . 
و آنجا بود كه اولين بار ديدم آدم ها می چرخند . درويش ها خرقه های گشاد و نرم و سنگين 

به تن داشتند و صدای دف در فضا می پيچيد و درويش ها فرفره می شدند .
مامی رز من احســاس می كنم مردم برای خودشــون يك بيمارستان ديگه غير از اين يكی 
اختراع كردن . پيش خودشون خيال می كنن كه مردم فقط برای خوب شدن ميان بيمارستان . 

در صورتی كه بعضی ها هم می يان بيمارستان كه بميرن
هر روز دنيا را به چشمی نگاه كن كه انگاری بار اول است كه چشم باز كرده ای !

جشــنواره موســيقی نغمه ها و مناقب علــوی با حضور 
پيشكسوتان موسيقی اقوام ايرانی و زير نظر هوشنگ جاويد 
پژوهشــگر موســيقی اقوام طی 2 روز در كنار درياچه رازی 

برگزار خواهد شد.
بر اســاس اين گزارش اين جشــنواره با حضور گروه های 
موسيقی هيوا،شاهوداالهو،عاشيق سلجوق شهبازی و گروه 
نجوای كتول و تك خوانان ،صمد حبيبی،احمد حسن راهی 
مالكــی، هنرمند غــزل خوان، آقا محمد كــد خدايی، خالد 
ســعادتی،غفور محمد زاده، ســيد مصطفی زاده و هوشنگ 
جاويد، هنرمندان موسيقی آيينی و اقوام در شب های 17 و 

18 شهريور ميزبان شهروندان خواهند بود.
هوشــنگ جاويد متولــد 1338 تهران از پژوهشــگران 
شــاخص موســيقی نواحــی و آيينــی ايــران و بنيانگذار 
جشنواره های مختلف موسيقی نواحی و آيينی در ايران است 
و در سال 1390 سازمان يونسكو برای ثبت معنوی موسيقی 

بخشی های شمال خراسان از وی تقدير كرد.
وی از شاگردان دكتر محمود روح االمينی، دكتر محمدتقی 

مسعوديه و دكتر فريدون جنيدی است.
مدير و طراح نخستين جشــنواره نی نوازی كشور 1370 
حوزه هنری، مسئول موسيقی استان كردستان در سال های 
1373 و 137۴، مســئول و مؤســس واحد موسيقی صدا و 

سيمای مركز كردستان از سال 1375 تا 1379، مسئول واحد 
موســيقی حوزه هنری تهران، دبيــر و مدير اجرايی و طراح 
جشنواره موسيقی آئينی 1380 و 1381، دبير و مدير و طراح 
جشنواره موســيقی بومی زنان مناطق و نواحی ايران 1382 
و 1383 حوزه هنری، دبير و مدير اجرايی و طراح نخســتين 
همايــش منقبت خوانان ايــران 1383 حوزه هنری، مدير و 
طراح جشنواره موســيقی رمضان در بخش آواها و نواهای 
قرآنی نخستين جشنواره هنرهای قرآنی 1383 وزارت ارشاد، 

از جمله فعاليت های وی بوده است.
وی همچنين دارای تاليفات متعدد در زمينه موسيقی اقوام 
و نواحی ايران است كه نقش زن در موسيقی مناطق ايران، 
موســيقی آيينی قوم تركمن: ســيری بر جايگاه اهل بيت، 
آشنايی بر موسيقی مناطق و نواحی ايران، موسيقی رمضان 
در ايران، پرند ســتايش در ايران، موسيقی – رسانه، آخرين 

خنياگر و مناقب خوانی از جمله آنهاست.
جشــنواره موســيقی نغمه هــا و مناقب علوی ســاعت 
20 روزهــای جمعــه و شــنبه مــورخ 17 و 18 شــهريور 
همزمان بــا عيد غديــر در كنــار درياچه رازی بوســتان 
رازی ميزبان شــهروندان اســت و عالقمندان برای كسب 
 اطالعات بيشــتر می توانند با شــماره 55۴23353 تماس 

بگيرند.

جشنواره موسیقی نغمه ها و مناقب علوی 
برگزار می شود

ایرانی؛ نام ماندگار نقاشی ایران

ســمانه زندی نژاد کارگردان نمایش اگه بمیری که 
چندی پیش در ســالن ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر 
روی صحنه رفت و قرار بود از 15 تا 19 شــهریورماه 
در تماشــاخانه خصوصی هامون شهر رشت اجرا شود 
گفت: نمایش اگه بمیری در تهران و در ســالنی حرفه 
ای با 5 هزار مخاطب به مدت 30 شب اجرای عمومی 
داشت. خوشبختانه االن تماشاگر تئاتر به قدری فهیم 
شده است که اگر کاری مشکل اخاقی و کیفی داشته 
باشد، ســالن را ترک یا موضوع را به گروه گوشزد می 
کنــد ولی از 5 هزار نفر مخاطب ما حتی یک مخاطب 

هم نبود که مشــکل اخاقی یا پایین بودن کیفیت را 
درباره نمایش اگه بمیری مطرح کند.

وی یادآور شد: من پیش از این نمایش دیگری را در 
شــهر رشت اجرا کرده بودم و مردم این شهر را بسیار 
دوســت دارم. ما در زمان اجرای عمومی نمایش اگه 
بمیری بیشترین پیغام را از سوی مردم رشت داشتیم 
تا در این شهر نیز نمایش را به صحنه ببریم به همین 
دلیل خیلی تمایل داشــتیم که این کار را انجام دهیم 
و برای ایــن امر حاضر بودم هرگونــه تعاملی را برای 
اصاح و بازنگری کار انجام دهــم ولی کارکنان اداره 
کل ارشاد استان گیان جلوی هر گونه تعامل و گفتگو 

را گرفتند.
این کارگردان تئاتر توضیح داد: من با خانمی از اداره 
کل ارشــاد اســتان گیان تماس گرفتم و او گفت که 
من به کار شــما مجوز داده ام و نام آقایی را اعام کرد 
کــه با او تماس بگیرم. وقتی با آن آقا تماس گرفتم به 
من گفت که آن خانم تصمیم گیرنده است و او به کار 
شــما مجوز نداده اســت. بعد از آن با هر کدام از این 

افراد تماس گرفتم تلفن های همراهشــان از دسترس 
خارج بود و در کل پاسخگو نبودند. متأسفانه این افراد 
جلوی هر گونه گفتگو و تعاملی را بســته بودند و این 
موضوع خیلی من را ناراحت کرد. من شــنیدم که آن 
خانم مسئول ساعت 12 ظهر نامه رد اجرای کار ما را 
زده ولی برای اینکه مشــخص نشود چه کسی کار را 

رد کرده است، ما را تا شب باتکلیف گذاشته بودند.
زنــدی نژاد افزود: مدیر تولید نمایش با آقای فاضلی 
مدیرکل ارشاد گیان تماس گرفت و او گفت که پنج 
نفر بازبین کار را رد کردند و وقتی فیلم اجرا را به سه 
بازبیــن دیگر هم داده، آن هــا هم کار را رد کرده اند. 
برای من این اتفاق خیلی عجیب است که نمایشی در 
تهران اجرای عمومی می شــود و هیچ مشکلی پیش 
نمی آید ولی در شهرستان رشت که مردمی فرهنگی 
دارد، مجوز اجرا نمی گیرد. این حاکی از ریاست مجزا 

در استان های مختلف است.
وی بــا بیان اینکــه اجرای نمایش اگــه بمیری در 
شهر رشــت لغو شــد، تأکید کرد: اجرا در شهرستان 

ها حساســیت هایــی دارد که برای مــن قابل درک 
اســت ولی از این ناراحت هســتم که با وجود اینکه 
از همــان ابتــدا اعام کــردم من حاضر بــه هر نوع 
اصــاح و بازنگــری در اجــرای نمایش هســتم ولی 
 اداره کل ارشــاد اســتان گیان راه تعامل و گفتگو را 

بست.
کارگــردان اگه بمیری یادآور شــد: آقــای مهدی 
شــفیعی مدیرکل هنرهای نمایشــی که از وی بسیار 
سپاســگزارم، پیگیر کار بود و حتی با اداره کل ارشاد 
استان گیان هم تماس گرفت ولی نتیجه ای نداشت. 
به این فکر می کنم که شــاید مدیران و مســئوالن با 
خصوصی ســازی در شهرستان ها مشــکل دارند و با 
وجود اینکه زمانی دولتمردان ما از خصوصی ســازی 
صحبت و حمایت می کردند، حاال با شکل گیری این 

امر در شهرستان ها مشکل دارند.
زندی نژاد در پایــان تصریح کرد: بعد از لغو زنجیره 
ای کنسرت های موسیقی در شهرستان ها گویا نوبت 

به تئاتر رسیده است.

 پس از لغو کنسرت های موسیقی در استان ها نوبت به تئاتر رسیده است 

نمایش موســیو ابراهیم به نویسندگی، طراحی و 
کارگردانی علیرضا کوشک جالی برای اجرا در شهر 

کلن آلمان، به این کشور سفر می کند.
 ایــن نمایش بر اســاس رمــان موســیو ابراهیم 
و گل هــای قــرآن اثر اریــک  امانوئل اشــمیت به 
نویســندگی، طراحی و کارگردانی علیرضا کوشک 
جالی با بــازی رضا موالیی و اشــکان خطیبی به 
دعوت اداره فرهنگ شــهر کلن 5 و 6 اکتبر )13 و 
14 مهر( در تئاتر کلر شهر کلن روی صحنه می رود.

ایــن نمایش در برنامه ای تحت عنوان یک ســفر 
فرهنگی به ایران اجرا خواهد شــد. نمایش موســیو 
ابراهیم پیشتر کاندیدای بهترین اجرای سال 2003 

در ایالت غرب آلمان، برنده جایزه بهترین کارگردانی 
ســال 85 در ایران از طرف انجمــن منتقدان خانه 
تئاتر، کاندیدای بهترین بازیگران ایران در سال 85 
)هومن برق نورد( و اشــکان خطیبی در سال 96 از 

طرف انجمن منتقدان خانه تئاتر شده است.
نمایش موســیو ابراهیــم در ســال 85 در تاالر 
چهارسوی مجموعه تئاتر شهر با بازی بهزاد فراهانی 
و هومن برق نورد به صحنه رفت و لقب پرفروش ترین 
نمایش سال را از آن خود کرد. همچنین این اثر در 
بازتولید خود در ســال 95 با بــازی رضا موالیی و 
اشــکان خطیبی در ســالن کنش معاصر )پایتخت( 
رکورد فروش این تماشــاخانه را در ســه ماه اجرای 

خود شکست.
از دیگر عوامــل این نمایش می تــوان به آیدین 
قشــقاقی طراح پوســتر و بروشــور، مهرداد تقوی 
و ســید فرشــاد هاشــمی دســتیاران کارگردان، 
مهــرداد تقوی اجرای دکــور، آناهیتا درگاهی مدیر 
صحنــه، رضــا پژوهــش تصویربرداری و ســاخت 
تیــزر، مصطفی پیر هــادی عکاس، ســارا حدادی 
 مدیــر روابط عمومی و مشــاور رســانه ای اشــاره 

کرد.

موسیو ابراهیم 
به آلمان سفر می کند

 

سخنگوی شورای صنفی نمايش اعالم كرد كه به مناسب روز ملی سينما، بليت های تمام سينماهای كشور از 19 شهريور تا پايان هفته دفاع مقدس )7 مهر ماه ( نيم بها می شود.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورا درباره ی مصوبات جلسه ی 13 شهريور ماه به ايسنا گفت:در اين جلسه مقرر شد به مناسبت روز ملی سينما، حدود 20 روز، بهای بليت سينماهای سراسر كشور تا پايان هفته دفاع 

مقدس بصورت نيم بها باشد.
او همچنين درباره ی وضعيت اكران فيلم های جديد توضيح داد: فيلم نگار به كارگردانی رامبد جوان در سرگروه زندگی،من و شارمين به جای ساعت 5 عصر و ماجان به جای فصل نرگس از چهارشنبه 15 شهريور 

ماه اكران خود را در سينماها آغاز می كند.


