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خط داغ

سعید داخ:

«سیندرال» در دنیای امروز زندگی میکند
کارگردان نمایش «سیندرال» عنوان کرد این اثر نمایشی
برای بزرگساالن است و سیندرال را در دنیای مدرن به تصویر
میکشد.
سعید داخ بازیگر و کارگردان تئاتر درباره اجرای نمایش
«سیندرال» به خبرنگار مهر گفت :این اثر نمایشی قرار است
اجرای خود را از اول مردادماه در تماشاخانه دیوار چهارم آغاز
کند« .سیندرال» براساس ایده علیرضا حنیفی توسط هادی
حوری نوشته شده است.
وی ادامه داد :نمایش «سیندرال» یک کار کودک نیست و

در واقع تحلیل من از قصه «سیندرال» است و مدرن و امروزی
روایت می شود .در این نمایش ما ققصه «سیندرال» را تعریف
نمی کنیم بلکه تحلیل خودمان را از این داستان در زمان حال
ارایه می دهیم.
این بازیگر یادآور شد« :ســیندرال» اثری دیالوگ محور
اســت و اتفاقات به شکل رئالیستی رخ می دهد .نمایش ۱۴
بازیگر دارد که از جوانان عالقه مند به تئاتر تشــکیل شده
است .تعدادی از این بازیگران دانشجویان من بودند و عده ای
دیگر نیز در کارهای دیگرم همکاری داشتند.

نمايشگاه عكس به نام پروانه

داخ در پایان درباره طراحی صحنه و دکور نمایش توضیح
داد« :ســیندرال» طراحی صحنه نــدارد و تمام موقعیت ها
توسط بازیگران روی صحنه خلق می شود .همه  ۱۴بازیگر
تمام مدت روی صحنه هستند و فقط در مقاطعی از صحنه
خارج می شوند البته در طراحی لباس متفاوت عمل کردیم و
لباس های خاصی برای اثر طراحی شده است.
نمایش «ســیندرال» بــه کارگردانی ســعید داخ از اول
مردادمــاه ســاعت  ۱۹:۳۰در تماشــاخانه دیــوار چهارم
به صحنه می رود.

جواد یساری در گفتگو با همبستگی

خبر

همه جای دنیا خواندهام جز ایران

جای پرداخت به موضوعات
بسیاری در فیلمها خالی است
مینا قاسمی زواره
خبرنگار

امیرمحمد زند درباره این مســئله که چرا در
سینما کم کار میکند گفت :من با فیلم «اتوبوس
شــب» وارد سینما شــدم و به خاطر بازی در این
فیلم دیپلم افتخار هم گرفتم .ولی بعد از آن چون
به کسی وصل نبودم و پارتی و مافیایی نداشتم در
سینما کم کار شدم.
بازیگر سریال «زمین انسان ها» که هم اکنون
سریال «راه و بیراه» نیز با بازی او از شبکه یک سیما
در حال پخش اســت ،گفت :نقشی که در سریال
«زمین انســانها » بازی کردم و سریال «به دنیا
بگویید بایســتد» هم جزو کارهایی هســت که
دوست داشتم.من در سریال «نسیم رویا» در سال
 ۸۱شناخته شــدم .اولین سالی بود که تلویزیون
تصمیم گرفتــه بود که یک ســریال ماهرمضانی
بسازد .آن زمان دو شبکه هم بیشتر در ماه رمضان،
ســریال نداشــت  .در این کار با مرحوم حســن
جوهرچی و نیز با ژاله صامتی و ...همبازی بودم.

زند همچنین افــزود :پیش آمده اســت که
نقشی را دوســت داشــته ام اما موفق به بازی در
آن نقش نشــدم.عکس آن نیز می تواند درست از
آب دربیاید .در ایران به صورت کلی نقش نوشــته
نمیشــود .اغلب نقشهایی که در ایران نوشــته
میشوند متأسفانه یا فقط مثبت اند یا فقط منفی.
کمتر نویسندهها و کارگردانها و تهیهکنندهها به
سمت نقشهای خاکســتری میروند .مقصودم
نقشهاییســت که از نظــر بازیگر بــرای بازی
جذابیت داشته باشند .نقشهایی که هست چه در
سینما و چه در تلویزیون اگر دقت کنید نقشهای
معمولی و دم دستی است.
زند در پاسخ به این سوال که بعضی از بازیگرها
ادعا میکنند که برای اینکه به نقشی نزدیک شوند
باید مث ً
ال دورهای تنها باشــند یا اینکه در شرایط
مشابه قرار بگیرند ،عنوان کرد :این حرفها در حد
شعار و پز است .اگر بازیگری سواد بازیگری داشته
باشد هرگز از این حرفها نمیزند .چون استایلها و
سیستمهایی بازیگری در دنیا مشخص شده است.
یا بر اســاس متد استانیسالوســکی هست ،یا بر
اساس متد برشت که در دنیا منسوخ شده است و یا
بر اساس متد اکتینگ .در دنیای امروز بازیگران به
روش متد اکتینگ کار میکنند ،که متد اکتینگ
به طور خالصه همان تلفیق حس و تکنیک هست.
این چیزها که باید در نقش ریز شــد و در شرایط
مشــابه قرار گرفت و  ...یک نوع شــعار محسوب
میشود .اگر اینطور بود که باید برای بازی در نقش
یک قاتل آدم کشت .این مسائل را قبول ندارم .این
بازیگر جای پرداخت به موضوعات بسیاری را در
فیلمهای سینمایی و سریالها خالی می بیند .وی
در همین باره با اشاره به اینکه مشکالت و مسائل
بزرگ فرهنگی و هنری در کشــور ما وجود دارد،
خاطرنشان کرد :بزرگترین مشکلی که داریم این
اســت که همه فکر میکنیم که میدانیم .دچار
یک وهم خود دانســتگی هستیم که این مسئله
باعث میشــود که به دنبال تحقیــق و مطالعه
نمی رویم .سرانه مطالعه در کشور ما خیلی پایین
است .نمیگویم همه مردم ولی تعداد زیادی از ما
اینطور هستیم.مثال به هزار مورد تاریخی پرداخته
می شود ولی به شاهنامه پرداخته نمی شود .من
همیشه معتقد هســتم اگر یک گروه متخصص و
حرفهای تشــکیل بشود که شــاهنامه را به یک
فیلمنامه تبدیل کنند قطعاً یک ســریال جهانی
خواهد شد .ما اساســاً درامی قویتر از شاهنامه
نداریم ولی اینکه چرا روی آن کار نمیکنیم جای
سوال دارد .فیلمهای تاریخی زیادی کار میکنیم،
البته نه اینکه پرداختن به آنها بد باشد ولی اول اگر
میخواهیم برای فرهنگمان کاری کنیم ،باید به
ریشههای خودمان برسیم .باید به مردم خوراک
فرهنگی بدهیم .حقیقتاً مــن هم مانند خیلی از
هنرمندان دیگر آن قدر دل پــری دارم اگر واقعاً
اجازه بدهند دوست دارم که فریاد بکشم .خوب که
می بینم از زمانی که سریال «زمین انسانها » (برای
اولین بار) پخش شده ما در موارد عمقی پیشرفت
زیادی نداشتهایم.

رضا پورزارعی
خبرنگار

جواد یســاری ،خواننده قدیمی و صاحب ســبک
موســیقی ایران ،متولد بیست و سه اسفند سال هزار و
سیصد و بیســت و پنج در تهران ،فعالیت هنری اش را
با خواندن ترانههای کوچه بازاری از ســال پنجاه و دو با
اجرای آهنگی به نام « پول سیاه » آغاز کرد ،سپس پنج
آلبوم به نامهای « عشــق من »  « ،هفت آسمون » « ،
ســپیده دم » « ،حرف تازه » و « اسیر غم » از او منتشر
شد که مشهورترین اثر هنری جواد یساری سپیده دم
نام دارد که بعد از گذشت حدود چهل سال از اجرای این
ترانه همچنان در ذهن و یاد مردم خاطره ساز و ماندگار
است ،به بهانه اکران فیلم « دشمن زن » با جواد یساری
در نیمه تیرماه نود و هفت گفتگویی مفصل داشته ایم
که با هم میخوانیم.
از فیلم « دشــمن زن » شــروع کنیم چه
شــد که در این فیلم به عنوان خواننده حضور
داشتید؟
آقای فرح بخــش تهیه کننده و کارگــردان فیلم
دشمن زن است که از من درخواست کردند که بیا و در
فیلم من یک آهنگ بخوان ،یک آهنگ فراخور حال آن
داستان بود که خواندم و خوشبختانه استقبال بیش از
حدی شد که شما حتما در جریان هستید.
آیا برای این فیلم دستمزد هم گرفته اید؟
خیر ،اولین کار من بود و فقط خواســتم قدمی در
این کار برداشته باشم ،ببینم به من اجازه این کار را می
دهند یا خیر.
با این حســاب « مجاز » شــده اید برای
خوانندگی؟
نه! مجاز برای فیلم شده ام ،برای سینما اوکی شده
که البته آقای فــرح بخش گفته بقیه اش پای من ،من
چهلسالاستکهممنوعالصداهستم،چهلسالمگر
کسی ممنوع الصدا می شود؟ بدون اینکه مساله داشته
باشد؟ عده ای آمده اند در این کار و کنسرت میگذارند
که مثل اینکه سازمان باشند ،باندبازی و مافیا هستند،
من گفته ام که ما زحمت این کار را خیلی کشیده ایم،
اینقدر چوب الی چرخ ما نگذارید ،این کار شماست و
دولت کاری به این کارها ندارد ،من نه سیاسی هستم ،نه
آهنگ بد خواندهام ،دولت کاری به این کارها ندارد ،شما
می روید نخ میدهید .یک خواننده سبیلویی هم هست
که پسر خوبی است ،یک دفعه دیده بودمش و بار دوم
که دیدمش ده تا کنسرت برای او گذاشته بودند ،گفتم
دلیل این کنسرتها چیست؟ گفت به شما هم می دهند،
گفتمکجامیدهندبروم؟
در مورد رابطه ها بیشتر صحبت می کنید
کهمنظورتانچیست؟
فقط این را می دانم که باندبازی زیادشــده است و

دیگر از شــور در کردهاند ،تعدادی از دست اندرکاران با
اینها هماهنگی میکنند و نمیگذارند دست دیگری
بیاید در کار ،به من می گویند از شــما گذشته است.
ازاینگذشتهمیخواهیدامتحانکنیدبیاییدورزشگاه
صد هزار نفــری را به من بدهیــد و خیلی کوچک در
تلویزیون بزنید فالنی کنســرت دارد ،پول آن هم مال
خودتان فقط پول موزیک را بدهید تا معلوم شــود کی
به کی است! نگویید این حرفها را ،شما من را آوردهاید
ارشاد کنید یا ناامیدم کنید؟ این است داستان!
در مورد مغازه ای که این سالها میآیید و
درآنمینشینیدهمصحبتمیکنید؟
این مغازه را من پنجاه ســال است که خریده ام ،در
اصل من ورشکســت شدم .قسط می دادم ،ورشکست
شــدم و رفتــم در کار خوانندگی ،می رفتم کشــتی
میگرفتم و عضــو تیم ملی فرنگی بودم ،زیر دوش می
خواندم که کشون کشون افتادم در خوانندگی و جدی
شد ،کاســت اول گرفت ،پنج تا کاست دادم ،یک سال
فروش میرفت ،دوباره یک کاست میخواندم ،دوباره
آن یک سال فروش می رفت تا بعدی بیاید ،همه اینها
محبت مردم بود ،غیر از خدا که اصل است مردم خیلی
لطفکردند.
کار خوانندههــای داخلــی را هم دنبال
میکنید؟
زیــاد نه ،یک مقدار مایوس شــدهام از این بیکاری
و زحمت هایی که کشــیدهام ،وقتی می بینم بعضی
ازکارهایی که بیرون میدهند ارزش خانوادگی ندارد
و من هــم بیکارم یک مقدار اذیتم مــی کند ،دائم هم
میگویم بی خیال ،این آب و خاک برای من هم است،
من ســهم دارم .در سفره خانهها شــش تا آهنگ می
خوانند که ســه تا از آنها برای من اســت آنوقت خودم

اجازه کار ندارم!
فکر میکنید از خوانندههای امروز کسی را
داریمکهماندگارشود؟
بله مــا خیلی خوانندههــای خــوب داریم ،یکی
اصفهانی است ،خواننده مســلطی است ،خیلیهای
دیگر هم داریم که من به اسم نمیشناسم ،موزیسین
و آهنگســازهای خوب هم داریم .ســعید مهناویان
آهنگســاز من که همه کارهای من کار او است ،بروند
از اینها استفاده کنند ،اگر موسیقی است و اگر موسیقی
نیست که مال ما هم نیست ،چهل سال است کسانی را
برده اند و خوانده اند ،چه شــده است؟ یک چیزی باید
بشود که بگویند این کار سر زبانهاست ،اگر هم چیزی
ســر زبانهاســت کارهای قدیمی را دارند تکرار می
کنند ،در مراسمهای عروسی برمیدارند کارهای من
را میخوانند و خود من اگر یک عروسی بروم و بخوانم
بدنم می لرزد که مبادا مشکالت درست شود ،آدم دلش
میسوزد،یعنیمنصفانهنیست.
شما سبک خاص خودتان را دارید ،چگونه
بهاینرسیدید؟
این ســبک و صدای من است ،صحبت هم میکنم
همینطوری است ،هیچ فکر قبلی پشت آن نبود.
در جامعه کلمــه ای در دهان مردم افتاده
استبهاسم«جواد»خیلیهامیخواهندچیزی
را بگویند از مد افتــاده می گویند خیلی جواد
هســتی و خیلی های دیگر این جواد بودن را به
شماربطمیدهند،ناراحتنمیشوید؟
نه ،اینها زبان اســت دیگر ،هر جور دلشان بخواهد
می چرخانند ،در عمل بیایند و ببیند « جوادی » چقدر
خواهان دارد ،اول می گفتنــد اینها خواننده های الله
زاری هستند و بعد که لس آنجلســی ها کارهای ما را

خواندند شــدیم خواننده مردمی ،الله زاری ها شدند
مردمی ،هنوز ســنگ قبر آغاسی خشک نشده بود که
یک خواننده لس انجلسی « لب کارون » را خواند ،یکی
هم شکل آغاسی دستمال به دست گرفت!
شنیده ام خارج از کشــور کنسرت های
خوبیمیگذارید؟
بله مــی روم آن طرف برنامه می گــذارم و می آیم
تقریبا در این  40ســال همه جای دنیــا خوانده ام جز
ایران ،آلمان ،دوبی ،استرالیا ،هلند ،سوئد بله استقبال
خیلی خوب بوده است.
فکر می کردید به قول معروف کارهایتان و
آهنگهایتانخوببگیرد؟
کارهای ما بگیر نگیر ندارد ،ما با زبان مردم حرف می
زنیم ،مثال به خاطر ترانه « بچه ها » صدها طالق آشتی
کردند ،نوار را برای همدیگر پست میکردند و دست من
را می بوسیدند ،کارهای ما هر کدامشان یک داستانی
دارد ،مثال مناجات را شــبهای ضربت خوردن موال در
ماهوارهها پخش میکنند ،هر کاری سوژه اش را خودم
میدهم و کلی فکر میکنم.
با وجود کنســرت در خارج و اســتقبال
هیچوقتفکرمهاجرتنیفتادید؟
نه ،من پسر دومم که تازه فوت کرده سی سال آنجا
بود ،می رفتم به او ســر می زدم و برمی گشتم ،اینجا را
من خیلی دوست دارم ،دوستانم همه ایران هستند ،آن
طرف ماندن را دوست ندارم.
از راهی که رفته اید راضی هستید؟
نمی شود بگویم راضی هســتم و نمیشود بگویم
ناراضیام .امــا وقتی نبود که من کاری که دلم بخواهد
را بیرون بدهم ،در پنج ســال پنج کاست خواندم و بعد
انقالب شد ،فکر من این بود من را صد در صد به رادیو و
تلویزیون می برند ،کارهای من همه خانوادگی بود که
متاسفانهممنوعالکارمانهمکردند!
خیلیها با حاشیه به خواستههای خودشان
میرسند ،هیچوقت نخواستید با این حربه جلو
بروید؟
معموال ما ایرانی ها هر چی کمتر همدیگر را ببینیم
بیشتر به هم عالقه داریم ،برعکس تمام دنیا اما مردمان
خوبی هســتیم ،خیلی ها با یک غوره سردیشان می
کند و با یک کشــمش گرمی ،هر چه کمتر ببینندتان
فکر میکنند عزیزترید ،من تجربه ام این بوده تا حاال،
چون ممنوع الصدا هستم احساس می کنم مردم به من
بدبین هستند ،خجالت میکشم جایی بروم ،همین نود
درصد باعث منزوی شدن من شده است ،اصال االن جو
عوض شده ،خیلی بهتر شده ،اوایل که مثال می خواستم
بروم بلژیک پسرم را ببینم نصفه جان میشدم تا آن مهر
را بزنند ،انگار دزد هستم و دارم در می روم ،روم نمی شد
مردم را نگاه کنم ،االن خیلی بهتر شده است.
هنوز به گرفتن « مجوز » امیدوار هستید؟
اگر دادند خیرشان قبول و اگر هم ندادند خیرشان
قبول اما اگر آن دنیایی باشد من می دانم و آنها ،همین!

گل ناز عباسی در گفتگو با همبستگی

تئاتر؛ مسئولیتپذیری شما را خواه ناخواه بیدار میکند
عباسعلیاسکتی
خبرنگار

گل ناز عباســی ،متولد بیست و هفت
مرداد شصت و سه ،اهواز ،کارشناس روان
شناسی ،بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون که
نقاشی می کشــد ،در کالس های مدرسه
آزاد کارگاه فیلم مسعود کیمیایی بازیگری
خوانده است و از سال هشتاد و نه به صورت
حرفه ای وارد دنیای تصویر شــده است ،با
گل ناز عباسی گفتگویی کوتاه داشته ایم
که با هم می خوانیم.
با همکاری با «مهران مدیری»
شناخته شدید ،این همکاری چگونه
شکلگرفت؟
بله من بیشــتر با ســریال های آقای
مدیری دیده شــده ام ،البته قبل از آن من
کار کرده بــودم و اتفاقا کارهای جدی هم
بودند ،برای سریال قلب یخی دو که آقای
مدیری هم آنجا بــازی می کردند به دفتر
ایشــان رفته بودم و آنجا تست دادم ،وقتی
آقای مدیری تصمیــم گرفتند ویالی من
را بسازند آن رزومه و عکسهای افرادی که
تســت داده بودند را دیده و من را انتخاب
کردند.
کار کــردن با مهــران مدیری

چگونهتجربهایبود؟
مهران مدیری فوق العــاده و می توانم
بگویم یک انســان واقعی اســت ،یک آدم
بسیار بسیار حرفه ای در کار و از آن مهمتر
بســیار با اخالق و نمونه اســت ،می تواند
الگو باشــد ،خیلی باعث افتخار من بود که
با مهــران مدیری کار کــردم و من خیلی
چیزهاازایشانیادگرفتموهمیشهقدردان
مهرانمدیریهستم.
بازی در سه فیلم سینمایی ،چرا
کمرنگشدهاید؟
یک وقت هایــی الزم اســت که یک
مقدار دور شــوید و از بیرون نگاه کنید که
چه اتفاق هایی دارد می افتد ،فکر نمی کنم
کمرنگ شده ام چون در این مدتی که کار
نکرده ام خیلی کتاب خوانــده ام ،خیلی
تمرین کرده ام و االن که برگشــته ام دارم
ثمره آن را می بینــم ،الزم بود و مطمئنا با
یک روحیه بهتر یــک بازیگر خیلی بهتر
برگشته است ،متاســفانه در ایران وقتی
یک نقش را بازی می کنیــد در آن غالب
گیر می کنیــد و کارگردان دیگر باز همان
را از شــما می خواهند ،یکی از دالیل دور
شــدن من این بود به خاطر اینکه من می
خواستمنقشهایمختلفراامتحانکنم،
بازیگری هستم که دوست دارم هر نقشی
را بازی کنم پس یک مقدار دور شــدم تا از
آن فضای طنز بیرون بیایم و فراموش شود،

ترجیح من این اســت که االن نقش های
اجتماعی جدی تر را بازی کنم.
تفاوت بازی در سینما ،تلویزیون
وتئاتردرچیست؟
تفاوت هــای فنــی را کــه همه می
دانیم ولی یک تفــاوت خیلی مهم وجود
دارد و آن هم مســئولیت پذیری اســت
 ،تفاوتی که سینما و تلویزیون با تئاتر دارد
این است که شما در سینما و تلویزیون باید
بازیگرمسئولیتپذیرتریباشیدچونهمه
چیز آنجا برنامه ریزی شده و از قبل چیده
شــده نیست ،با شــخص به عنوان بازیگر
تمرین کمتری می شــود و به میزانسن ها
قطعیت کمتری توسط کارگردان داده می
شود ،بازیگر اســت که باید روزهای خالی
اش را اختصاص بدهــد به تمرین کردن و
تنهایی تمرین کنــد ،در حالی که در تئاتر
راحت تر اســت و کار گروهی مسئولیت
پذیری شما را خواه ناخواه بیدار می کند.
وضعیت امروز تئاتر را چگونه می
بینید؟
نســبت به گذشــته اتفاق های خیلی
خوبی افتاده ،ســالن های زیادی ساخته
شده ،راحت تر می شــود اجرا رفت برای
اینکه سالن زیاد شــده و مثل قبل نیست
که فقط چند سالن دولتی داشتیم و فقط
تعدادی می توانســتند اجرا بروند و کار
«مافیا»بود،مردمبیشتراستقبالمیکنند
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و بیشتر تئاتر بین شده اند ،بدی هایش را
اگر بخواهم بگویم همین مســاله ستاره
محوری است ،اجراها ستاره محور شده اند
چون با وجود اینکه ســالن های خصوصی
زیاد شــده اما به جای اینکه کار راحت تر
شود وقتی قیمت های اجاره سالن را نگاه
می کنیم خیلی باال و به نظر من غیرمعقول
است و جای اینکه تئاتر را به سمت زیبایی
ببرد برعکس عمل می کند ،زیبایی تئاتر
وقتی رو می شــود که شما بتوانید با گروه
های حرفه ای تئاتری کار کنید و ســراغ
زیبایی هایش بروید ولی با این قیمت ها و
به خاطر گرانی سالن ها و جذب مخاطب
مجبور می شــوید که با سوپراستارها کار
کنید و آن مســئولیت پذیری در ســوپر
استارها نیســت ،تمرین های خالصانه و
طوالنی مــدت و دقیق در سوپراســتارها
نیســت ،کیفیت های فنی خیلی پایین
خواهد آمد و نمی شود مدت زمان طوالنی
با سوپراستارها تمرین کرد.
از فعالیت های پیش رو صحبت
میکنید؟
االن مشــغول تمرین تئاتر «ضیافت
شبانه ای برای شبنم» هســتم که از اول
مرداد قرار اســت در عمارت نوفل لوشاتو
روی صحنه بــرود ،این تئاتر ادای دینی به
فیلم ضیافت مسعود کیمیایی است چون
همانطور که می دانید کارگردان ما دستیار

آقای کیمیایی بوده اند و بیست و سه سال
بعد از تولید فیلم ضیافت قرار است ما یک
ضیافت دیگری را اجرا ببریم ،داستان یک
گروه همکالسی اســت که بعد از سالهای
زیاد در یک کافه دور هم جمع می شــوند،
منتهی ضیافت آقای کیمیایی برای بیست
و سه ســال پیش بوده و برای حال و هوای
آدم ها در آن ســال ،کار کار خوب و جذابی
است ،کار پر بازیگری است و اساتیدی که
آمده بودند ســر تمرینات خیلی استقبال
کردندوخیلینظراتمثبتیداشتند.
آرمانشهر شــما در دنیای هنر
چیست؟
این ســوال االن برای من سوال تلخی
است ،متاســفانه در حال حاضر و در این
وضعیت من هیــچ آرمانشــهری ندارم،
امیدورام که شــرایط برای کار بهتر شود و
یک روزی امیدورام بتوانم جواب این سوال
شما را خیلی خوب و محکم بدهم.

مجموعه عكسهاي
محمــد برزگــر از
بيماران پروانــه اي از
روز جمعه  29تیر تا 3
مرداد ماه ســاعت ١٤
تــا ٢٢در گالری نامی
خانه هنرمندان برگزار ميشود.نمايشــگاه عكس
به نــام پروانه روز جمعه  29تیرماه ســاعت  ١٧با
حضور اكبر عبدي ،امير مهدي ژوله ،سيد مهدي
رحمتي  ،خسرو حيدري و تعدادي از هنرمندان و
ورزشكاران افتتاح خواهد شداين نمايشگاه توسط
خانه اي بي با همكاري گروه مردمك برگزار مي
شود بازديد از اين نمايشگاه براي عموم آزاد است
و هدف از برگزاري اين گالري آشــنايي و شناخت
مردم از اين بيماري است .

عطاران زیر نظر مجید صالحی

پیشتولیــد فیلم
ســینمایی «زیــر
نظــر» نخســتین
ســاخته ســینمایی
مجیــد صالحــی به
تهیهکنندگی محمد
شایسته با دریافت پروانه ســاخت از مدتی قبل
آغاز شده اســت .رضا عطاران که این روزها فیلم
پرفروش «هزارپا» را در اکران دارد و طی ســالیان
اخیرتضمینکنندهگیشهسینماهابوده،نخستین
بازیگری است که حضورش در «زیر نظر» قطعی
شده است عطاران و صالحی پیش از این در فیلمها
و ســریالهای مختلفی با یکدیگر همبازی بودند
و این بار به عنوان کارگــردان و بازیگر با یکدیگر
همکاری میکنند«.زیر نظــر» که فیلمنامهاش
توســط ابوالفضل کاهانی به نگارش درآمده یک
کمدی پر بازیگر است و به زودی چند بازیگر مطرح
دیگر نیز به فیلم اضافه میشوند«.زیر نظر» بعد از
فیلمهای «قانون مورفی» و «طال» سومین فیلمی
اســت که رامبد جوان و محمد شایسته بهصورت
مشترکتهیهمیکنند.

آخرین قسمت سریال
«گلشیفته»امروزمیآید

آخریــن قســمت
سریال شبکه نمایش
خانگی «گلشــیفته»
ساخته بهروز شعیبی
و بــه تهیهکنندگــی
علــی اکبــر نجفــی
امروز توزیع خواهد شد.قسمت شانزدهم سریال
شــبکه نمایش خانگی «گلشــیفته» به عنوان
آخرین قســمت این ســریال ،امروز (چهارشنبه
 27تیرماه) در فروشگاههای سراسر کشور توزیع
میشود.تصویربرداری مجموعه كمدی اجتماعی
«گلشــیفته» از روز  ٢٨آذر ماه ســال گذشته با
حضور مهدی هاشــمی در یزد آغاز شد و جمعه
 4خــرداد ماه  97پس از  5مــاه تصویربرداری به
پایان رسید.قطعه «گلی» از آرش و مسیح تیتراژ
ابتدایی و قطعهای با عنوان «دیوانه شهر» از حمید
هیراد تیتراژ پایانی این مجموعه اســت.مجموعه
«گلشیفته» در قالب طنز و با طعنه به نقش پررنگ
فضای مجازی در زندگی امروز ،مسائل و مشکالت
زنان در جامعه را مورد بررسی قرار داده است.

«گذر موقت» نامزد  ۶جایزه از
جشنواره فیلم عشق در آمریکا

فیلــم ســینمایی
«گــذر موقــت» بــه
کارگردانــی افشــین
هاشمی نامزد دریافت
 ٦جایزه از جشــنواره
فیلم عشــق در آمریکا
شد .فیلم ســینمایی «گذر موقت» به کارگردانی
کنندگی مهدی رحمانی
افشین هاشــمی و تهیه
ِ
که تابستان ســال گذشــته روی پرده سینماها
بود ،در  ۶رشــتهی اصلی ،نامزد دریافت جایزه از
جشنواره فیلم عشق در آمریکا شده است.افشین
هاشمیبرایبهترینکارگردانی،بهترینفیلمنامه
و بهترین فیلم بلند ،اســماعیل محرابی و مسعود
کرامتی بهترین بازیگر و اصغر رفیعیجم بهترین
فیلمبرداری ،نامزدهای فیلم ســینمایی «گذر
موقت» در جشنوارهی فیلم عشق هستند.در این
جشنواره که از  ۲۴تا  ۲۷جوالی ( ۲تا  ۵مرداد) در
بورلیهیلزایالتکالیفرنیابرگزارمیشود.

تکذیبخداحافظیفردوسی
پور از تلویزیون

نامه ای به نقل از عادل فردوسی پور در بعضی
از رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد که طی آن
تهیه کننده و مجری برنامه نود خداحافظی اش را
از تلویزیون و ادامه کار در صدا و سیما اعالم کرده
بود.فردوســیپور در گفتگو با خبرنگار سایت نود
گفت این نامه جعلی است و چنین نامه ای ننوشته
اســت .برنامه  ۲۰۱۸بیش از یک مــاه روی آنتن
شبکه سوم رفت .عادل فردوسیپور و همکارانش
یکشنبه شب همزمان با فینال جام جهانی آخرین
قسمت این برنامه را اجرا کردند.قرار است جمعه
شب پشت صحنه برنامه ۲۰۱۸پخش شود.

