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خط داغ
یادداشت

رونمایی ساده با تو با یک ترانه

مراســم رونمایــی
و جشــن امضــا کتــاب
نمایشــنامه « ساده با تو با
یک ترانه » و « دیالن » به
نویسندگی « ندا قربانیان
» چهارشنبه بیست و سه
اسفند نود و شش ،ساعت شــانزده در تئاتر شهر
کرج برگزار می شود  ،این رونمایی با حضور چهره
های مطرح هنر و ادبیات برگزار می شــود و ورود
برای عالقه مندان به آثار ادبی آزاد می باشد .

انتشار آلبوم موسیقی فیلم
سینمایی «ایستاده در غبار»

آلبوم موســیقی فیلم
سینمایی ایستاده در غبار،
شامل  20قطعه است که
بخشهایی از آنها در فیلم
شنیده شده است .باتوجه
به فضــای «ایســتاده در
غبار» سعی شده که این قطعات یادآور موسیقی
دهه  50و  60باشــد .همچنین استفاده از آواهای
کردی در کنار بخش ارکسترال در قسمتهایی از
فیلم ،یکی دیگر از ویژگیهای این آلبوم موسیقی
است .آلبوم موسیقی متن فیلم «ایستاده در غبار»
نخستین آلبوم حبیب خزاییفر است .خزاییفر
پیش از این عالوه بر ســاخت موسیقی مجموعه
«آخریــن روزهای زمســتان» ،موســیقی متن
فیلمهای «ماجرای نیمروز» و «التاری» را نیز در
کارنامهدارد.

هستى مهدوى به «زهرمارى» پیوست

هســتى مهــدوى،
بازیگر جوان ســینما ،به
نمایش «زهــر مارى» کار
جدید گروه تئاتر بداهه به
کارگردانــى على احمدى
پیوســت«.زهرماری» به
کارگردانی علی احمدی قرار اســت از فروردین
 ٩٧در تماشــاخانه پالیز روی صحنه برود.هستی
مهدوی ،در کارنامه کارى خود حضور در فیلمهاى
ســینمایى «آذر»« ،کمدى انســانى»« ،البى»،
«پنجاه کیلو آلبالو»« ،ســوت پایان» و ...را داشته
اســت و اولین تجربه خود در حوزه تئاتر را تجربه
خواهدکرد.

بازگشتخسرومعتضد
بهتلویزیون

خســرو معتضــد در
عید نوروز با یــک برنامه
جدید برای پاســخگویی
به سؤاالت تاریخی مردم
بازمیگــردد« .تاریــخ
تماشــایی» برنامــهای با
اجرای خســرو معتضد مورخ و نویســنده تاریخ
است که در این برنامه به سؤاالت مخاطبان درباره
مباحث مغفول مانده تاریخی پاســخ میدهد و
مخاطبان میتوانند ســؤاالت تاریخــی خود را با
ایــن برنامه مطرح کنند و پاســخ بگیرند«.تاریخ
تماشــایی» که اولین قســمت آن ســاعت 16
چهارشــنبه اول فروردین پخش میشــود ،یک
سلسله برنامه تاریخی اســت که بر پایه سؤاالت
مخاطبان جلو میرود و برنامه تعاملی به حساب
میآید که پرسشهای مردم آن را پیش میبرد و
بعد از نوروز نیز ادامه خواهد داشت.

رامبد جوان بازیگر
«قانون مورفی» شد

فیلمبــرداری فیلــم
سینمایی «قانون مورفی»
به کارگردانی رامبد جوان
و تهیهکنندگــی محمد
شایســته ایــن روزها در
شــمال کشــور در حال
پیگیری اســت .رامبــد جوان بعــد از فیلمهای
«اسپاگتی در هشــت دقیقه» و «پسر آدم ،دختر
حوا» برای ســومین بار در فیلمی به کارگردانی
خودش ایفای نقش میکند .نقشــی که بســیار
متفاوت از تجربههای قبلی جوان اســت .سعید
ملکان طراحی گریم «قانــون مورفی» را برعهده
دارد .امیر جدیدی ،امیر جعفری ،هادی کاظمی
و ســروش صحت دیگر بازیگران کمدی اکشن
«قانون مورفی» هستند که همگی جلوی دوربین
حســین جلیلی رفتهاند .فیلمبــرداری «قانون
مورفی» تا اواسط فرورین ماه ادامه خواهد داشت.

انتشار «شانزلیزه» فرزاد فرزین

آلبوم موسیقی «شانزلیزه» خوانندگی فرزاد
فرزین ،توسط مؤسســه فرهنگی و هنری آوای
دوران ،منتشر شد .این آلبوم شامل  ۱۳قطعه به
نامهای «پرواز»« ،قول بده»« ،خنده های تو»،
«یه خواهش»« ،شــمال»« ،مگه چی داری»،
«ای جان»« ،دل من»« ،بیمارشــم»« ،من به
جهنم»« ،شــراب»« ،کجا دنبالــت بگردم» و
«شانزلیزه»میشود.

فرشــته طائرپور ،تهیهکننده فیلــم خاله قورباغه با انتشــار
یادداشتی به اکران نشــدن این فیلم اعتراض کرد .متن یادداشت
وی (تهیهکننده فیلم سینمایی خاله قورباغه) که برای ایلنا ارسال
شده ،به شرح زیر است:
یا حفیظ و یا امین
چهل مویز و یک قلندر
بهزودیهمهمیبینیمکهسرانجامازمیانشانزدهفیلمداوطلب
اکران نوروزی ،کدام فیلمها -با تناسب و بیتناسب -به این موقعیت
دســت پیدا خواهند کرد ،به زودی همه میبینیم که هر فیلم ،چه
تعداد سینما در تهران و شهرستانها در اختیار خواهد داشت،
به زودی همه میبینیــم که کدام فیلم یا فیلمهــا ،با تکیه بر
حمایتهای باالدستی ،عالوه بر سالنهای سر گروه و گروهی که
پخشکننده برایــش فراهم میکند از امکانات ویژه ،گســترده و
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اعتراض فرشته طائرپوربه اکران نشدن فیلمش

تعیینکننده حوزه هنری (سازمان تبلیغات اسالمی) نیز برخوردار
خواهندشد،
به زودی همه میبینیم که چرا سایر فیلمهای داوطلب ،از حضور
در این میدان رقابت نابرابر کنار کشــیدند و به اکران محدود و کم
سالن آنهم در چند سئانس متغیر تن ندادند،
به زودی همه میبینیم که تبلیغات چشــمگیر میدانی سطح
شهر ،از عرشــه پلهای هوایی گرفته و تا بیل بوردهای کوچک و
بزرگ -بخصوص متعلق به ارگانهای دولتی -در اختیار کدام فیلم
یافیلمهاقرارخواهندگرفت،
به زودی همه میبینیم که ســازمان صداوسیمای جمهوری
اسالمی ایران ،چگونه با سخاوتی بیسابقه ،مکرر و مکفی ،به پخش

آنونسهاوتیزرهاوزیرنویسهایتبلیغیکدامفیلمیافیلمها،آنهم
در بهترین ساعات و البالی پربینندهترین برنامههای خود خواهد
پرداخت،
به زودی همه میبینیم برای کدام فیلم یا فیلمها ،امواج گسترده
پیامکهای مخابراتی جهت تأیید و تبلیغ به راه خواهد افتاد.
...به زودی همــه میفهمیم که اکران نــوروز  ،97مانند اغلب
ســالهای رفته حکایت «یک مویز و چهل قلندر»خواهد بود ،یا
قرارست با کاربرد ضربالمثل «چهل مویز و یک قلندر» هم آشنا
شویم.
این تلنگر ،بیشک مشــکل اکران فیلم «خاله قورباغه» را که از
مدتها پیش خود را برای شــاد کردن بچهها در ایام عید آماده کرده

بود حــل نمیکند...اما ای کاش به صاحبان ســالنهای دولتی و
مصادرهای ،صداوسیما و دســتاندرکاران جریانهای تبلیغاتی،
معرفت و انصاف بیشــتری بدهد تا صرفــا در اختیار یکی و نصفی
فیلم نباشــند و برای همه فیلمهای اکران نوروزی نقشی حامیانه
ایفاکنند.
فیلم «خاله قورباغه» منهم به یــاری خدا بماند برای وقتی که
ایام ،ایام عزا و عبادت و امتحانات و ...نباشــد و فیلمسازان ویژه یک
دل ســیر از اکران بهره برده باشند ...و یا شاید هم وقتی که باالخره
یک گروه سینمایی برای فیلمهای کودک -به رسم دهه شصت-
تشکیل شده باشد با ســهمی اندک و غیرقابل انتقال به فیلمهای
بزرگساالن؛ولوخیلیفاخر.
من این حروف چنان نوشــتم که غیر ندانســت ،تو هم ز روی
کرامت چنان بخوان که تو دانی
خبر

پیشنهاد عضو شورای سیاستگذاری سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

مکان نمایشگاه با نظر مردم تعیین شود

عضــو شــورای سیاســتگذاری
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران ضمن ابراز دیدگاههای خود درباره
جابهجایی محل برگزاری نمایشگاه طی
سه سال اخیر ،پیشــنهاد کرد با تجمیع
گروهی نشــرهای مختلــف ،غرفههای
نمایشگاه کم شــود .علیاکبر اشعری؛
عضوشورایسیاستگذاریسیویکمین
دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در
توگو با ایبنا درباره جابهجایی محل
گف 
برگزاری ســیویکمین دوره نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهــران و اعالم آمادگی
مصال برای جانمایی ناشــران در فضای
مســقف بیان کرد :ما باید بــه رای مردم
احتــرام بگذاریم .اگر ایــن کار را نکنیم؛
شاهد آن خواهیم بود که مردم برخالف
تصمیمهای گرفته شــده ،به میل خود
رفتارمیکنند.
تصمیمگیریبراساستمایلمردمی
انجامشود
این عضو هیات امنای موسســه خانه
کتاب افزود :چرا تصمیم با مشارکت مردم
اتخاذ نشــود تا بین تصمیم و میل مردم
اختالفی نباشــد؟ از ابتدا اصرار داشــتم
درباره محل برگزاری نمایشگاه براساس
گزینههای مختلف مصال ،شــهرآفتاب و
محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی
از مراجعان به نمایشــگاه نظرســنجی و
براســاس نتایج آن عمل شود .اشعری با
اشــاره به تجربه نظرسنجی برای تعیین
مکان ساخت باغ کتاب تهران گفت :پیش
از این درباره محل ساخت «باغ کتاب» از
بازدیدکنندگان نمایشــگاه بینالمللی
نظرسنجی انجام دادم .اکثریت قریببه
اتفاق به دالیل مختلف ازجمله دسترسی
آسان ،امکانات امدادرسانی و وجود محل
اسکان برای بازدیدکنندگان شهرستانی
به تپههای عباسآباد رای دادند.
شهرداریدرافتتاحشهرآفتاب
موفقبودامانمایشگاهکتابنه
عضو هیات امنای موسسه خانه کتاب

خواهناخواه بخشــی از نشر کشور با حذف
کنکور از گردونه نمایشگاهی کنار میرود
بنابراین مصال با آیندهنگری و اســتفاده از
تجهیزات مختلف مکان مناســبی برای
برگزارینمایشگاهکتاباست.
وی اظهار کرد :از سوی دیگر با توجه به
مساعدت مسئوالن مصال ،فضاهای موجود
به طور رایــگان در اختیار برگزارکنندگان
نمایشــگاه قرار گرفته که این مســاله در
کاهشهزینهها،بسیاربااهمیتاست.

با اشــاره به برگزاری دو دوره نمایشــگاه
بینالمللی کتــاب تهــران در مجموعه
نمایشــگاهی «شــهرآفتاب» ادامه داد:
شــهرداری تهــران ،عالقهمنــد بــود تا
شــهرآفتاب را با حضور جمعیت میلیونی
نمایشگاه کتاب تهران افتتاح کند؛ اتفاقی
که در بیســت و نهمین دوره نمایشگاه رخ
داد .وی افــزود :کنجــکاوی مردم موجب
شد تا شاهد حضور گسترده مردم در شهر
آفتاب باشــیم اما در دومین سال میزبانی
شــهر آفتاب ،تعداد بازدیدکنندگان 25
درصد کاهش پیــدا کرد .بــا این اوصاف
شــهرداری به هــدف خود بــرای مطرح
کردن شــهر آفتاب رســید ،امــا کاهش
بازدیدکننــدگان برای نمایشــگاه کتاب
خوشآیند نبود .اشعری ادامه داد :به همین
خاطر تاکید شد اگر این جریان ادامه پیدا
کند از اهداف نمایشــگاهی دور میافتیم.
عالوهبراین شهرداری با توجه به مشکالت
مالی که با آن دســتبهگریبان بود ،برای
دومین دوره نمایشگاه هم موفق به تکمیل
کردنفضایمسقفنشد.
مصالمکانفرهنگیاست
رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه

ملی دربــاره کارکرد مصال خاطر نشــان
کرد :مصالی تهــران هفتهای یکبار محل
برگزارینمازجمعهاستوقاعدتااینمحل
باید فضای فرهنگی باشد؛ بنابراین میتوان
از فضاهای موجود در آن برای نمایشــگاه
کتابتهراناستفادهکرد.
وی گفت :معتقدم از همه ظرفیتهای
سرپوشــیده مصلی و در فضای بیرونی
مصــا میتــوان بــرای ایجــاد فضای
نمایشگاهی اســتفاده کرد .در فضاهای
باز هم مانند ســایر نمایشگاههایی که در
کش ورهای همسایه برگزار میشود ،باید
از ســازههای موقت باکیفیت باال ،مقاوم
در برابر نفوذ آب و مجهز به سیستم تهویه
مناسباستفادهکنیم.
روشجانمایینمایشگاهتغییرکند
ایــن عضــو مجموعه موسســه خانه
کتاب با اشــاره بــه جانمایی ناشــران در
نمایشــگاه بینالمللی فرانکفورت بر لزوم
توجه به جانمایی منطقیتر ناشــران در
نمایشــگاه کتاب تهران ،گفت :از سه سال
گذشته حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه
بینالملی کتاب فرانکفورت بهصورت ملی
صورت میگیرد؛ بهگونهای که در مساحت

تعیین شده غرفه ایران ،همه ناشران ایرانی
درکناریکدیگرجانماییمیشوند.
وی توضیح داد :به نظر میرســد با اتکا
به این مدل ،میتــوان به جای تخصیص
غرفههــای  8و  9متری ،بهعنــوان مثال
حداقل مترا ژ غرفههای نمایشگاه
میتوان
ِ
را  50متر مربع در نظر گرفت تا این فضا یا
به ناشران بزرگ واگذار شود و یا چند ناشر
کوچک در کنار هم در این غرفهها جانمایی
شــوند .اینگونه مشــکالت ارائه خدمات،
ازدحام برطرف میشود.
اشــعری درباره افزایــش حد نصاب
عنوان کتاب برای ثبتنام ناشــران گفت:
پیشنهاد شــورای سیاستگذاری این بود
که حدنصاب کتابها برای حضور ناشران،
بیشــتر از  35عنوان و حتی بیشتر از 40
عنوان باشــد که  40عنوان تصویب شد.
هدف از باال بردن شرط تعداد عناوین هم به
نوعی،ساماندهیبهترنمایشگاهبود.
مصال؛مکانمناسببرگزاری
نمایشگاهکتاب
این مدیر فرهنگی با اشــاره به احتمال
ش ناشران
حذف کنکور و برچیده شدن بخ 
آموزشــی در ســالهای آتی ،ادامه داد:

تشکلها نیازبهتمریندارند
عضــو شــورای سیاســتگذاری
ســیویکمین دوره نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران درباره واسپاری و بروز برخی
اختالف نظرها بین تشکلها بر سر انتخاب
معاون اجرایی و مدیران کمیتهها ادامه داد:
با توجه به سیاست واســپاری امور دولتی
یسالهای متمادی،فرصتبرایاجرای
ط
فعالیت مشترک با مردم کمتر ایجاد شده
است؛ چه پیش از انقالب و چه بعد از آن.
اشــعری ادامه داد :به نظرم نباید برای
بروز برخی اختالف نظرها نگران شد .من
معتقدمتشکلهاینشربهتمریننیازدارند
زیرا برای اداره اموری مانند نمایشگاه کتاب
تهران ،هنوز نوپا هستند؛ مانند طفلی که تا
 100بار زمین نخورد ،راه رفتن نمیآموزند.
وی ضمــن بیان ایــن مطلب کــه برای
فعالیتهای اجتماعی بعد از آزمون و خطا و
کسب تجربه پختگی الزم به دست میآید،
تاکید کرد :بروز مشکالت و اختالفنظرها
نباید باعث شــود که کار واسپاری متوقف
شود .این مدیر فرهنگی معتقد است اهالی
نشر و تشکلها باید کمتر به مصالح فردی
فکر کنند و بیشتر به مصالح جمعی توجه
داشته باشند؛ آنچنانکه منافع فردی خود را
درمنافعجمعیجستجوکنند.
وی با اشاره به نابسامانیهای حوزه نشر
و انبوه کتابهایی که عرصه نشر را از جایگاه
حرفهای خود منحرف کرده اســت ،گفت:
عوامل مختلفی باید در نظر گرفته شــوند
تا عملکرد نشر کشور ،عملکردی حرفهای
باشد.

عبداللهی توضیح داد:

«گوشهایم را بشنو» اثر روانشناسانه با موضوع جانبازان اعصاب و روان

حســین عبداللهی ،کارگردان «گوشهایم را بشــنو» این اثر را درباره
جانبازان اعصاب و روان خواند و گفت :تاکنون درباره این موضوع کار چندانی
صورت نگرفته است درحالیکه این قشــر آسیبپذیرترین و مظلومترین
یادگارانجنگهستند.
نمایش«گوشهایمرابشنو»نوشتهعلیپوریاندرخانهایقدیمیاتفاق
میافتد .خانهای که مهریه زنی اســت که همسرش در جنگ شهید شده و
بعد با برادر همسرش که جانباز اعصاب و روان است ،ازدواج کرده است .خانه
تحت مدیریت بهروز اســت که کر و الل است و سعی دارد با تئاتر درمانی و
کارهای هنری بیماران ساکن در باغچه پدر را درمان کند .روانپزشکی در این
امر به بهروز کمک میکند که بیشتر از هر چیز به داروهای شیمیایی اهمیت
قائل است و سعی میکند توسط داروها بیماران را آرام نگاه دارد .در این جمع
زن و شوهری هستند که از زلزله ورزقان جان سالم به در بردهاند و از آنجایی
که زن (بیشتر از مرد) دچار مشکالت روحی و توهمات است در این خانه در
کناران جانبازان اعصاب و روان زندگی میکنند.
حســین عبداللهی کارگردان «گوشهایم را بشنو» با اشــاره به اینکه
«نمایش  ۸کاراکتر دارد و در طول چهار پرده ،داستان  ۴نفر از آنها روایت
میشــود» گفت :یوســف که موجی اســت ،احمد که آزاده است و دچار
اختالالت شدید روحی است ،مجید که برادر خود را در جنگ از دست داده و
خود را مقصر این امر میداند و اختر و رمضان که از ورزقان آمدهاند و با خیال
یک کودک پیر شدهاند.
عبداللهی تشــریح کرد :نمایش «گوشهایم را بشــنو» نوشته دوست
توانمنــدم علی پوریان ،یکی از متنهایی اســت که با وجــود پرداخت به
موضوعی خاص که تاکنون کارهای بســیاری نیز در ایــن حوزه دیدهایم،
انتشاراتانگلیسیوینفرداندنیکلسوناعالمکرده
کتاب دوم مالله یوسفزی فعال پاکستانی را در دست
چاپ دارد .این کتاب درباره بحران مهاجران نوشــته
شده است.
به گزارش بوکسلر  -مالله یوسفزی دختری است
که در دفاع از حق آموزش توسط طالبان مورد هدف
گلولهقرارگرفت.
او فعال حقوق بشر و حقوق کودکان و عضو کمپین
تحصیل دختران اهل پاکستان اســت که در اکتبر

به هیچ عنوان کلیشهای و تکراری نیســت و من دقیقا به همین دلیل این
متن را برای اجرا انتخاب کردم .تا امروز در خصوص جانبازان اعصاب و روان
کار چندانی صورت نگرفته اســت درحالیکه این قشــر آسیبپذیرترین و
مظلومترینیادگارانجنگهستند.
او خاطرنشــان کرد :در مراجعات متعددی که به بیمارستان فجر تبریز
داشتم افرادی را دیدهام که در ظاهر آرام بودند اما با یک تیک عصبی ناگهانی
تالطم درونشــان بروز میکرد و اتفاقات بســیار متأثر کنندهای را باعث
میشــد .تمام این نکات من را مجاب کرد تا روی این متن کار کنم و آن را
روی صحنه ببرم.
عبداللهی با بیان اینکه «گوشهایم را بشنو به خوبی و به دور از هرگونه
کلیشه نوشته شده» گفت :سعی کردم تمام المانهای تکراری در حوزه آثار

ادبیات و هنر پایداری را کنار بگذارم و با نگاهی جدید و شیوه اجرا و طراحی
صحنهای غیر رئال و مینیمال ،واقعیاتی از زندگی این قشــر را روی صحنه
ببرم.
کارگردان «گوشهایم را بشنو» این نمایش را یک اثر کامال روانشناسانه
خواند که تأثیر بحران را در رفتار انســانها به خوبی نشان میدهد و گفت:
افرادی هستند که در برههای از زمان دچار آسیبهای شدید روحی و روانی
شدهاند و امروز بعد از گذشت سالیان این بحران هنوز در رفتار و منش زندگی
این افراد نمود دارد.
عبداللهــی ادامه داد :در طول این نمایش مــا میبینیم که بحرانهای
همچون جنگ ،زلزله و  ...چگونه میتوانند انسانها را از مسیر عادی زندگی
خارج کنند .بدون شــک درونیات انســان هزارتویی پیچیده است که پی
بردن به جزییات آن تقربا غیر ممکن بهنظر میرســد ،به همین علت من
در این نمایش استفاده از نظرات روانشناس را ضروری دیدم و با کمک دکتر
اکبرینژاد بر روی جزییات رفتاری تک تک کاراکترها کار کردیم.
این کارگردان تئاتر خاطرنشــان کرد :نمایش «گوش هایم را بشنو» به
انســان بهطور عام و به انسانهای آسیبدیده از لحاظ روحی بهطور خاص
میپردازد که تعداد این افراد در پیرامون ما کم نیســتند و من امیدوارم که
پیشرویمخاطببگذاریم.
بتوانیمگوشهایاززندگیاینافرادرادرنمایش ِ
نمایش «گوشهایم را بشنو» نوشته علی پوریان و به کارگردانی حسین
اصل عبداللهی از  ۱۵اســفندماه ساعت  ۱۷:۳۰در ســالن استاد صادقی
تئاترشهر تبریز روی صحنه میرود و در این اثر ،شهرام خزاریی ،قادر رهیف،
محمد اردوبادی ،امیرعبدی ،رقیه شــادخواه ،وحیــده صحرانورد ،میثم
حبیبیومسعودنیازیایفاینقشمیکنند.

مالله از درد تبعید میگوید
 ۲۰۱۲توسط گروه طالبان و در راه بازگشت از مدرسه
ترور نافرجام شد.
مالله چندســال پیش در کتابی بــا عنوان «منم
مالله» داستان زندگی خود و هزاران دختری که در
پاکستان از تحصیل محروم هســتند را نوشت .این
کتاب با ویرایش کریستینا لمب ،خبرنگار انگلیسی

منتشــر شــد .اما از همان ســال ورود این کتاب به
مدرسههایخصوصیپاکستانممنوعشد.
انتشــارات وینفرد انــد نیکلســون ()W&N
انگلستان اعالم کرده اســت که کتاب دوم این فعال
حقوق زنان را در دســت چاپ دارد .گفته میشــود
موضوع کتاب دوم مالله دربــاره آوارگان و مهاجران

پاکستانیدرکشورهایغربیاست.
به گفته مســئوالن انتشــارات نیکلسون عنوان
این کتاب «ما تبعید شــدهایم» اســت که بخشی از
آن حاصــل مصاحبه مالله با مهاجــران خارجی در
کمپهایمهاجراناست.
مالله  20ســاله در حال حاضر ســاکن کشــور
انگلستان است .او جوانترین فردی است که توانسته
جایزه صلــح نوبل را دریافت کند .کتــاب اول مالله
نزدیک به سه میلیون نسخه فروش کرد.

رامینپرچمینمایشنامه
«بیمرگی» را کارگردانی میکند

رامیــن پرچمــی نمایشــنامهخوانی متن
«بیمرگی» نوشته علیرضا قاسمی را با همراهی
جمعــی از هنرجویــان کالسهــای بازیگری
موسسه متعلق به مسعود کیمیایی سرپرستی و
کارگردانیمیکند.

به گزارش ایلنا ،جمعی از هنرجویان ترم اول
بازیگری کارگاه آزاد فیلم (موسســه آموزشــی
متعلق به مسعود کیمیایی) نمایش «بیمرگی»
نوشــته علیرضا قاســمی را تحت سرپرستی و
کارگردانــی رامین پرچمــی در پردیس تئاتر
شهرزاد به شیوه نمایشنامهخوانی روی صحنه
میبرند.
نگارش این نمایشنامه حدود دو سال به طول
انجامیده و تاکنون سهبار بازنویسی و اصالح شده
اســت .این بازنویســی با اختصار متن و کاهش
تعداد شخصیتهای قصه از  ۱۴نفر به  ۸کاراکتر
همراه بوده است.
درنمایشنامه«بیمرگی»رخدادهادرفضایی
ســورئال و رویا گونه رخ میدهند؛ این نمایش
روایتگر حضور  ۷ثانیهای شخصیت اصلی قصه
در حالتی میان مرگ و زندگی است که طی آن
با شــخصیتهایی زاییده تخیل و توهمات در
ثانیههای معلق میــان زندگی و مردگی ،درگیر
چالشمیشود.
رامین پرچمی هدف از ایــن اجرا را در وهله
اول ،تشــویق و ایجــاد انگیــزه در هنرجویانی
میداند که بخشــی از دوره آموزشــی ترم اول
بازیگــری در کارگاه آزاد فیلــم را زیر نظر وی
گذراندهاند و این اجرا برایشــان تجربه بســیار
مناسب و متناسبی جهت آشنایی هرچه بیشتر و
بهتربافضایهنرهاینمایشیاست.
کیمیا خلعتبری ،مربــم جمالی پور ،فروزان
هاشمی نژاد ،نرگس احمدی ،نازلی پیربازاری،
مصطفی غزنــوی ،مهرداد محســنی و مهران
مرادی،خوانشگرنقشهایایننمایشهستند.

اسطوره دنیای مد
در  91سالگی درگذشت

دنیای مد ،یکی از اســطوره های خودش را
از دســت داد« .اوبر دو ژیوانشی» ،خالق مارک
مشهور فرانســوی «ژیوانشــی» در نود و یک
سالگیدرگذشت.
او با لباســهایی که برای «آدری هپ بورن»،
ســتاره ســینما و «ژاکلین کندی» ،بانوی اول
پیشین آمریکا طراحی کرد تبدیل به چهره ای
شناخته شده در جهان مد شد.
پیراهن مشکی کوتاه که «آدری هپ بورن»
در فیلم به یادماندنی «صبحانه در تیفانی» به تن
کرد ،مهر کار « ژیوانشــی» شد هر چند اغلب با
نام «شانل» ،دیگر طراح مشهور فرانسوی پیوند
خورده است« .ژیوانشی» با ارائه طرح هایی ساده،
معیارهای شیک پوشی در دهه پنجاه و شصت
میــادی را دگرگون کرد و بــه آن معنایی تازه
بخشید.
مارک «ژیوانشــی» با اعالم درگذشت «اوبر
دو ژیوانشی» ،او را نماد ظرافت پاریسی در طول
بیش از نیم قرن خوانده است.

فیلم کوتاه «دوستت دارم»
در جشنواره ایتالیا

فیلم کوتاه «دوســتت دارم» به کارگردانی
بابک حبیبی فر در جشــنواره فیلــم ایتالیا به
نمایش در می آید.
فیلم کوتاه «دوســتت دارم» به کارگردانی
و بــازی بابک حبیبــی فر در جشــنواره فیلم
 Skeptoدر کشور ایتالیا به نمایش در می آید.
این جشنواره که امسال نهمین دوره اش برگزار
می شــود از  ۱۱تا  ۱۴آوریل ( ۲۲تا  ۲۵فروردین
 )۱۳۹۷در شهر کالیاری ایتالیا برگزار می شود.
سه سال پیش «ماهی و من» دیگر ساخته بابک
حبیبی فر جایزه بهترین فیلم این جشنواره را به
دست آورد.

