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اعتراضهایی که یک پوستر را عوض کرد
فرهیختگان| انگار اینبار همه اعتراضها نتیجه داد و پوستری که برای جشنواره تئاتر فجر طراحی شده
بود ،تغییر کرد .پوستری که صدای همه را درآورده بود در مهلتی که اردشیر صالحپور دبیر جشنواره تئاتر
فجر داد تا هرکس�ی میتواند پوستر طراحی کند ،باالخره تغییر کرد .حاال جشنواره فجر پوستری تازه
دارد که توسط هیاتی پنج نفره شامل قباد شیوا ،ابراهیم حقیقی ،احمد محیططباطبایی ،ابراهیم حسینی
و امیر اس�می انتخاب ش�د .هیات انتخاب پس از چند ساعت بحث و بررسی ،از بین طرحهای رسیده
یوسومین
به دبیرخانه ،اثری از امیر رجبی را بهعنوان پوس�تر تاز ه جش�نواره تئاتر فجر معرفی کرد .س 
ن  ۹۳برگزار خواهد شد.
جشنوار ه بینالمللی تئاتر فجر به دبیری اردشیر صالحپور از یکم تا  ۱۲بهم 
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وزیر ارشاد میگوید فیلمهای دارای ممنوعیت اکران از گذشته به ارث رسیدهاند

ـــــــزارش اول

گـ

جنتی  :پایمجوزهايمانمیايستيم
فرهیختگان| فیلمهایی که در دولت گذش��ته ساخته شدهاند
و هرگز ش��انس این را نداش��تند که در سینماها اکران شوند
مدتهاس��ت که به مش��کالت وزارت ارش��اد و مجموعه
سینمایی این وزارتخانه تبدیل شدهاند .فیلمهایی که در دولت
دهم مجوز اکران نگرفتند ،اما در همان دولت ساخته شدند.
همین اس��ت که علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در آیین رونمایی از س��امانه دسترس��ی ب��ه منابع تصویری
سیوس��ومین جش��نواره فیلم فجر را وادار میکند تا درباره
آن ح��رف بزن��د .او میگوید« :فیلمه��ای دارای ممنوعیت
اکران از گذش��ته به ارث رس��یدهاند و در دوره جدید تالش
ش��د مجوز ساخت با دقت بس��یاری ارائه شود و پس از آن

موسیقی

پای مجوز میایس��تیم ک��ه همه این آثار اکران ش��ود ».او به
مشکالتی که از ابتدای وزارتش در زمینه سینما با آن روبهرو
بوده ،اشاره میکند و میگوید« :زمانی که به وزارت فرهنگ
آمدم جلس��اتی با سینماگران برگزار کردم که بسیاری عنوان
میکردند چهار یا هش��ت س��ال اس��ت پا به وزارت ارشاد
نگذاشتهاند یا برخی از آنها از ارائه فیلم خود به جشنواره فیلم
فجر امتناع میکردند ».اما جنتی درباره سرنوشت فیلمهایی که
با دعوت خودشان برای جشنواره فجر ساخته شده بودند ولی
به جشنواره راه پیدا نکردند سخنی نگفت .اما او به موضوع
اکران فیلم «رستاخیز» ساخته احمدرضا درویش اشاره میکند
و میگوید« :برای مثال فیلم «رستاخیز» در سال  ۹۱آماده شده

سالم کتاب175 -

نگاهکردنتویآینه
هال��ی برن��ت /کاوه فوالدینس��ب| وقتی به قض��اوت کار خودتان مینش��ینید ،باید
دنبال چه ایرادهایی بگردید؟ اول باید س��راغ نقاطی بروید که در آنها در گفتن
حرفت��ان موفق نبودهای��د؛ چه بهخاطر کمنویس��ی و چه بهخاطر پرنویس��ی.
اولی��ن نکت��های که بای��د نگرانش بود ،تعادل میان اجزای داس��تان اس��ت .اگر
این کار بهدرس��تی انجام ش��ود ،معموال همه لحظههایی که ممکن اس��ت برای
خواننده ماللآور یا زیادی مبهم باش��ند ،برطرف خواهند ش��د .معموال در آثار
نویس��ندههای تازهکار شروع داستان بیش از حد طوالنی است و بیشتر وقتها
از روی انفجار  -صحنه اصلی -خیلی س��ریع و سردستی عبور میشود .صحنه
اصلی را – هر جای داستانتان که هست -دوست داشته باشید و مطمئن شوید
که بهطور کامل محقق شده ،به شکل آشکار مجسم شده و بهدرستی درک شده
است .حتی اگر تکنیکتان این است که پوشیده بنویسید و همهچیز را نگویید،
بازهم باید حواستان به این نکته باش��د :منطق داس��تان باید آنقدر کامل باش��د
ک��ه خواننده بتواند کلیدهایی را برای خودش پی��دا کند .دومین چیزی که باید
دنبالش بگردید ،دقیق و باورپذیر بودن ش��خصیتهایی است که خلق کردهاید.
این نکته را رماننویسها میدانند ،اما به همان اندازه برای داستان کوتاهنویسها
هم مهم اس��ت .خواننده دلش میخواهد اطالعاتی را درباره شخصیتها داشته
باشد .اگر نتوانید این اطالعات را به او بدهید ،نمیتوانید کنجکاوی او را ارضا
کنید .در این صورت از نظر خواننده ش��ما بهاندازه کافی به ش��خصیت نزدیک
نیس��تید و نمیتوانید ادعا کنید که رفتار او در هر وضعیت و موقعیتی برایتان
قابل پیشبینی اس��ت .موضوع بعدیای که باید بررسی کنید ،حرفهایی است
که ش��خصیتها میزنند .حرفهایش��ان را با صدای بلند بخوانید؛ حتی برای
خودت��ان .ببینید آیا س��خت ،مغلق ،غیرطبیعی و متظاهران��ه صحبت میکنند یا
نه و از خودتان بپرس��ید که آهنگ کالمش��ان برای آن ش��خصیتهایی که شما
میخواس��تهاید خلق کنید ،مناسب است یا نه.گفتوگو باید طبیعی و اتفاقی به
نظر بیاید ،نه از پیش فکر ش��ده .این همه چیزی بود که من میتوانستم بگویم.
کس��ی که متاس��فانه نامش را به یاد نمیآورم ،گفته« :اگر نوشتن داستانی برای
خودتان ماللآور نباش��د ،خواندنش هم برای دیگران م�لالآور نخواهد بود».
موقع نوش��تن وقتی احس��اس میکنم بخشی از داس��تان دارد کسلم میکند ،آن
را ره��ا میکنم و میروم س��راغ نقطه بعدی که برایم جذاب است.همیش��ه هم
قصدم این اس��ت که بعدا برگردم و آن جای خالی را پر کنم.ولی معموال وقتی
دوب��اره به س��راغش میروم ،میبین��م هیچ نیازی به آن ن��دارم و کلماتی را که
ننوشتهام ،از دست ندادهام .تعهد نویسنده به خواننده این است که بیمیلی او را
به خواندن برطرف کند.ما باید او را سر ذوق بیاوریم؛ نه با نوشتن چیزهایی که
فکر میکنیم او دوس��ت دارد بخواند ،بلکه بهوسیله مهارت و احساسمان .پس
با چیزی که خودمان میخواهیم بنویس��یم ،بر عالقه او مسلط میشویم .در این
صورت او به جایی هدایت میش��ود که ما میخواهیم و چیزی را باور میکند
که ما میخواهیم و هر قدر درگیری ما با داس��تان عمیقتر باشد ،درک خواننده
هم عمیقتر میشود.

کافه تـــــئاتر
گزین یادداشتی بر نمایش «کمددیواری»

اندازهگيری زمان معين

پیم��ان یاحقی | نمایش کمددیواری با س��اختاری کامال متفاوت و با اس��تفاده از
تقطیع زمانی روایت میشود که در آن میتوان تقابل بین نگاه متفاوت دو نسل
را دید .ازجمله نقاط مش��ترک نمایش کمددیواری تعاریفی اس��ت که از هر دو
طرف بیان میشود و عین به عین برای همدیگر نقل میکنند اما در بعضی مواقع
به نتیجه نمیرس��ند .نمایش کمددیواری نگاه درونگرا به جامعه امروزی است
که تمامی زوجهای جوان با آن به نوعی درگیر هس��تند .قصه نمایش الهامگرفته
از رخدادهای جامعه اس��ت که این زوج را به س��مت و س��وی دیگری میبرد.
آنچه که در نمایش کامال مش��هود است نگاه زیرکانه نویسنده است که توانسته
رخدادهای جامعه را با زبان نمایشی ترکیب کند و حس همذاتپنداری مخاطب
را برانگیخته کند .در این
اث��ر کالم و زبان بدن به
صورت همگام در اختیار
نمایش هس��تند بهطوری
ک��ه در بعض��ی مواق��ع
حس میکنید نمایش��ی
روی صحنه نیست بلکه
زندگ��ی واقع��ی جریان
دارد و در ی��ک لحظ��ه
ح��س میکنید که مخاطبی وجود ن��دارد ،چراکه مخاطب خود را عنصر صحنه
میداند و با نمایش کمددیواری ترکیب ش��ده اس��ت .جغرافیای نمایش ما را به
س��متی هدایت میکند که در بعضی از مواقع نمیتوان زمان را محاسبه و آن را
در ی��ک زمان معین اندازهگیری کرد .قصه روایتی این نمایش کامال رئالیس��تی
اس��ت اما در آن زمان وجود ندارد و تنها میتوانیم به جغرافیای واحد آن اکتفا
کنیم .نمایش در س��ه پارت تقسیم شده است؛ نگاه نویسنده ،امضای کارگردان
و در آخر نتیجهگیری مخاطب .آنچه نمایش کمددیواری س��عی میکند نش��ان
ده��د و تالش دارد بعد از اجرای مخاطب با آن درگیر باش��د ،مابهازای بیرونی
اس��ت که میخواهد به عالوه اینکه تماشاچی در زمان دیدن نمایش یک عنصر
نمایشی باشد بعد از اتمام نمایش این تصویر را در ذهن خود تداعی کند و آن
را بهعنوان یکی از تجربههای زندگی خود بداند.

چهرهها

بود ،اما سینماگر حاضر به ارائه فیلم به جشنواره نبود که این
رخدادها به دلیل س��رخوردگی ایجاد ش��ده در اهالی سینما
بود ،اما اکنون اهالی س��ینما نشاطی پیدا کردند ».وزیر ارشاد
از آشتی بس��یاری از اهالی سینما صحبت میکند و آن را از
دستاوردهای دوران وزارتش میداند .او معتقد است« :اکنون
خانه سینما که بسته شده بود باز شده ،سینماهای جدیدی به
مجموعه سینماها اضافه شده اس��ت و در حالی که یکی از

معضالت سینما ،یأس سینماداران و تغییر کاربری سینماها
بود ،اما با طرحهایی مانند س��ینما سالم ،مردم با سینما آشتی
کردند ».در این میان او خبرهای خوشی هم برای سینماداران
دارد و میگوید  ۳۳۰سالن سینمای کشور به سیستم دیجیتال
مجهز میشوند .علی جنتی از کاهش تصدیگری دولت در
برگزاری جش��نوارهها هم گفته است« :جشنواره فیلم ،تئاتر،
موسیقی ،نمایشگاه کتاب و نمایشگاه رسانههای دیجیتال از
مواردی است که وزارت فرهنگ باید سیاستگذار ،برنامهریز
و ناظر آن باشد .از ابتدا اعالم کردهایم که برای واگذاری این
جشنوارهها و نمایشگاهها آمادگی داریم و جشنواره رسانههای
دیجیتال را نیز با موفقیت واگذار کردهایم».

در فرهنگسرای ارسباران از محمدعلی کشاورز «پدرساالر سینمای ایران» تجلیل شد

مردیکه هرنقشی را ماندگارمیکرد

کاوه س��االری| خاط��ره
مردی ک��ه از تبار مردان
قدی��م س��ینمای ایران
است ،کسی که او را «پدر ساالر سینمای
ایران» میدانن��د و خاطره ب��ازیاش را
در سریال «پدرس��االر» هرگز فراموش
نمیکنن��د .محمدعلی کش��اورز زمانی
با این سریال س��ر زبانها افتاد و بازی و
حضورش را جاودانه کرد .اما پیش��تر او
را در نقشه��ای متفاوتی دیده بودیم که
در هر یک از آنها خوش درخشیده بود.
مثال فیلمهایی که برای علی حاتمی بازی
کرده ب��ود و در نقش «ش��عبان» در فیلم
«هزار دس��تان» حاتمی متف��اوت ظاهر
ش��د و در فیلم «مادر» او هم باز متفاوت
عمل کرد .با اینک��ه در نقشهایش کمی
خش��ن به نظر میرس��د اما همه آنهایی
که او را از نزدیک میشناسند میگویند
آدمی است که «دانههای دلش پیداست».
اما در ش��بی که قرار است از محمدعلی
کش��اورز تجلیل ش��ود خیلیها حضور
دارند .آنهایی که سالها با او کار کردهاند
و آنهایی که دوستش دارند و از او خاطره
دارند .آنهایی هم که نتوانستند خودشان
را به این مراسم برسانند برای این بازیگر
کهنهکار س��ینمای ایران پیامک میزنند
و این روز را ب��ه او تبری��ک میگویند.
برای همین اس��ت که پیامک یار قدیمی
محمدعلی کش��اورز برای او خوشایند
اس��ت .عزتاهلل انتظامی آق��ای بازیگر
سینمای ایران که نتوانست به این مراسم
بیاید برای کشاورز این یار قدیمی تئاتر
و س��ینما پیام��ک میزند و مینویس��د:
«بزرگداشت ش��ما را تبریک میگویم؛
اگرچه دیر ش��د باز جای شکرش باقی
اس��ت .کوچکتر ش��ما عزت »...پری
صابری هم که در س��فر ب��ود و قرار بود
به مراسم برسد اما نرس��ید ،پیامک داد و
عذرخواهی کرد.

آینده در سیمای کشاورز

فرهنگسرای ارسباران خودش را برای
بزرگداش��ت محمدعلی کشاورز آماده
میکند .اگر میخواستید تاریخ سینمای
ایران را ببینید باید  27دی ماه خودتان
را به این مراسم میرساندید تا خیلیها
را ببینید که برای «پدرس��االر سینمای
ایران» از جا برخاس��تند و دست زدند.
اصغر همت اجرای مراسم را به عهده
داش��ت .هم��ت ک��ه خودش پیش��ینه
تئاتری دارد به س��ابقه تئاتری کشاورز
اش��اره کرد و گفت« :اینها بودند که از
تئاتر آمدند و به س��ینما آبرو و حیثیت
دادن��د ».او خاط��رهاش را از دی��دار
کشاورز در س��ال  1348تعریف کرد.
زمانی که او در ش��یراز دانشآموز بود
کشاورز و نصیریان و انتظامی به شیراز
رفتن��د .همت درب��اره آن دیدار گفت:
«م��ا خیلی کوچ��ک بودی��م و اینها را
نگاه میکردی��م و آینده خودمان را در

س��یمای آنها میدیدیم و یک وجدی
در م��ا به وجود میآمد ،آن موقع آقای
کش��اورز  37ساله بود اما االن 60-70
س��الههای تئاتر در گوش��ه و کنار این
مملکت بدون اینکه اس��تفادهای از آنها
بشود عمرشان را میگذرانند».

قدرت و صدای فوقالعاده

ای��رج راد ه��م تئات��ری اس��ت .اصال
کش��اورز به گ��ردن تئاتر ح��ق زیادی
دارد برای همین اس��ت که راد که این
روزها مدیرعامل خانه تئاتر اس��ت هم
وقتی به جایگاه میرود و میخواهد از
کشاورز بگوید اول از همه از انسانیت
او میگوید« :محمدعلی کشاورز یکی
از هنرمندان بزرگی است که نهتنها در
عرصه هنر بهعنوان انسانی بزرگ از او
یاد میشود ،بلکه انسانیتش زبانزد عام
و خاص اس��ت ».راد هم از کش��اورز
خاطرههای خ��ودش را دارد .او هم از
دوره دبیرستانش میگوید و زمانی که
برای اولین بار تلویزیون به ایران آمده
ب��ود .او از برنامهای گف��ت که در آن
سالها توسط اداره هنرهای دراماتیک
از ش��بکه دو به ص��ورت زنده پخش
میشد .راد میگوید چهارشنبهها تهران
ب��ه خاطر پخ��ش این برنام��ه خلوت
میشد .او گفت« :به خاطر محمدعلی

کش��اورز خیابانه��ای ته��ران خلوت
میش��د .بهخاطر صالب��ت و قدرت و
صدای فوقالعادهای که داشت ،امکان
نداشت کس��ی صدای او را نشناسد و
متوجه نش��ود که محمدعلی کش��اورز
اس��ت و این افتخار نصیب من شد که
س��ال  48در اداره تئات��ر اولین کارم را
بهعنوان شاگرد در کنار ایشان به روی
صحنه ببرم».

او ماندگار شد

اکبر عالمی دیگر س��خنران این برنامه
بود .او معتقد اس��ت مصداق کامل 84
س��ال زندگی پربار و سرش��ار از آبرو،
محمدعلی کشاورز است .او میگوید
نسل کشاورزها غیرقابل تکرار است و
کش��اورز قلههای افتخار را میلیمتری
پیم��وده اس��ت .او از هم��ه رفتگانش
نی��ز نام برد ک��ه مردهاند ام��ا هنوز در
ی��اد و قل��ب او زنده هس��تند .عالمی
درباره کش��اورز گف��ت« :او هر اثری
را بازی ک��رد ماندگار ش��د؛ آنتیگون،
آندورا ،ادیپ ش��هریار ،استریندبرگ،
عاش��ق مترس��ک ،لبخند باشکوه آقای
گیل و ش��ماری دیگر ».ب��رای عالمی
نقش کش��اورز در س��ریال «دایی جان
ناپلئون» س��اخته ناصر تقوایی پررنگ
اس��ت و از او ی��اد میکن��د .عالم��ی

مخلص همه شما هستم
ام�ا نوب�ت به محمدعلی کش�اورز رس�ید .او که خاطره نس�لی را با خود هم�راه دارد از
پلههای صحنه باال رفت و روی مبل قرمز نشس�ت .همه برای او از جا بلند ش�دند و به
افتخار یک عمر تالش هنریاش دس�ت زدند .او گفت« :مخلص همه ش�ما هس�تم».
کش�اورز در این مراس�م از همه تش�کر کرد و روی�ش را به جوانه�ای مجلس کرد و
ب�رای آنها ح�رف زد .او از خاطرههایش گفت و از زحمتی که برای نقشهایش�ان باید
بکش�ند .او گفت« :من جایجای مملکت خ�ودم را دیدم ،به جوانان نیز توصیه میکنم
جایج�ای مملکت خود را بشناس�ند .بروید و ببینید .ما که از گردونه خارجیم اما ش�ما
جوانان هستید که مملکت عزیز ما را پیش خواهید برد .جوانان باید سرزمین خودشان
را بشناسند .وقتی در سناریویی نقشی را به شما دادند به فرض ،اگر در بلوچستان کار
میشد ،بروید و ببینید که چه بوده است ،احساسات و عواطف آنها را بشناسید ».او که
خودش از نجیبهای س�ینمای ایران اس�ت معتقد است هنرمند باید نجیب باشد .او از
دو کارگردان یعنی محمد متوسلانی و خس�رو خورشیدی که در مراسم حضور داشتند
به صورت ویژه تشکر کرد و گفت این دو به او نیروی تازه میدهند .بعد هم «پدرساالر
سینمای ایران» خیلی پدرانه حرف زد و گفت« :شاد باشید .مملکتتان را دوست داشته
باشید .به فکر اینکه خارج از کشور بروید و در آنجا زندگی کنید نباشید .خارج از ایران
زندگی نیست .هرچه هست در مملکت خودمان است؛ چه از نظر ادبیات ،چه موسیقی،
چه نقاشی؛ اول از همه ایران عزیز ».در این مراسم تمبر اختصاصی محمدعلی کشاورز
نیز رونمایی شد.

پرویز پرستویی و رونمایی از پوستر فیلم «بوفالو»
فرهیخت��گان| پرویز پرس��تویی امسال
ب��ا فیلم «بوفالو» ب��ه کارگردانی کاوه
سجادیحس��ینی در جش��نواره فیلم
فجر حضور دارد.
او در برنام��های در پردی��س مل��ت
ش��رکت کرده ت��ا درباره ای��ن فیلم
صحبت کند .او اس��ت« :هشت سال
از جش��نواره فیلم فجر دور بودهام و
حتی فیلمهای خودم را در جشنواره

قدر کشاورزها را بدانیم

قدیمیه��ای تئات��ر یکییک��ی روی
صحن��ه میروند .ح��اال نوبت به یکی
دیگ��ر از قدیمیهای تئاتر میرس��د.
اکب��ر زنجانپ��ور ه��م روی صحن��ه
حاضر ش��د .او گف��ت اولی��ن بار در
س��ریال «آتش بدون دود» با کش��اورز
هم��کاری کرده و در س��ال  1355هم
در فیلم «شطرنج باد» با او بازی داشته
اس��ت .تعریف تمامق��د زنجانپور از
محمدعلی کش��اورز اما ش��نیدنی بود:
«چیزی که میتوانم بگویم این اس��ت
که آدمه��ا در زندگیش��ان از تولد تا
پای��ان ،حرکت میکنند ،مراحل را طی
میکنند و خمیده میشوند اما آدمهای
هنرمند بهوی��ژه محمدعلی کش��اورز
اینطور نیستند .او یک نفر است که از
تولد ش��روع کرد و به اینجا رسید ولی
همین یک نفر چندین آدم را با خودش
جل��و برد؛ یعنی ای��ن آدمها را زندگی
کرد؛ یعنی یک کش��اورز با صد نقشی
ک��ه ایفا کرد .ح��ال ببینی��د بازیگرانی
مثل کش��اورز چقدر آدمه��ا را تجربه
کردهاند .نبای��د بگذاریم این هنرمندان
گوش��ه تنهایی بروند ».او گفت« :قدر
کش��اورزها را بدانیم ».فریماه فرجامی
ه��م بازیگری ب��ود که س��الها قبل با
کش��اورز در فیلم «مادر» همبازی بود.
فرجامی که این روزها حرفش به س��ر
زبان طرفدارانش افتاده و باالخره قرار
اس��ت یک بار دیگر بر پرده س��ینماها
ظاهر ش��ود هم روی صحنه آمد .او از
همه تش��کر کرد و گفت بهخاطر همه
م��ردم زندگی میکند و زنده اس��ت و
تئاتر و سینما را فراموش نکرده است.
او گفت« :آقای کش��اورز عاشق شما
هس��تم .به خاطر کاره��ای خوبی که
کردید از ش��ما سپاس��گزارم .همیشه
به یادتان هس��تم .مادر را یادم هست
آقای کش��اورز».
سینما

برای سيمرغ کاری نمیکنم
نمیدیدم ،اما خوش��حالم بعد از این
دوره ،سینمای ما رو به جلو حرکت
میکند ».او میگوید موج تازهای در
فضای سینما راه افتاده و اطمینان دارد
که جشنواره امسال به لحاظ محتوایی
پربار اس��ت .او میگوی��د بازیگری
جادهای بیانتهاس��ت و بع��د از 46
س��ال فعالیت در این عرصه هنوز به
دنب��ال تجربهکردن اس��ت .او درباره

گف��ت« :اجازه دارم دس��ت و پای این
مرد را ببوس��م ».جمشید هاشمپور که
او را ای��ن روزها کمتر میبینیم هم در
این مراس��م حضور داشت .هاشمپور
س��الها قبل یکی از خاطرهانگیزترین
نقشهای��ش را در کن��ار کش��اورز در
فیلم «مادر» س��اخته علی حاتمی بازی
کرده است .هاش��مپور زیاد حرف نزد
اما حضورش روی صحنه خاطرهانگیز
بود .مردی که زمانی یکی از مهمترین
سوپراس��تارهای س��ینمای ایران بود و
در کنار آن نقشهای خاطرهانگیزی را
هم بازی کرد .او به همه س�لام کرد و
گفت به کش��اورز ارادت دارد و از او
خیلی چیزها یاد گرفته است .هاشمپور
آخری��ن حرف��ش را هم اینط��ور زد:
«برایم افتخ��ار بود که در خدمت همه
باش��م و خوش��حالم که این مراس��م
برگزار شد».

جایزههایی هم ک��ه گرفته ،میگوید:
«خوش��بختانه تا به ح��ال جایزههای
زی��ادی گرفت��هام اما هرگ��ز در هیچ

لحظ��های ب��ه خاطر س��یمرغ کاری
نمیکنم بلکه دوس��ت دارم مخاطب
راضی از سالن بیرون برود .مهم این
است که امسال سینمای خوبی داریم.
اینکه چه کس��ی در جشنواره جایزه
میگیرد ،اهمیتی ندارد».
در پای��ان برنام��ه نی��ز پوس��تر فیلم
«بوفال��و» توس��ط پرویز پرس��تویی
رونمایی شد.

محمدجلیل
عندلیبی
فرهیختگان| محمدجلی��ل عندلیبی،
آهنگس��از و نوازنده پیشکس��وت
س��نتور ،در بیمارستان بستری شده
است .شاهو عندلیبی که از بستگان
اوست ،گفته« :محمدجلیل عندلیبی
 27دیم��اه بهدلیل کاهش ش��دید
فش��ار خون ،در بخش مراقبتهای
وی��ژه بیمارس��تان بس��تری ش��د.
محمدجلی��ل عندلیب��ی اکن��ون در
بیمارستان لقمان تهران تحت درمان
اس��ت ».عندلیبی متولد سال 1330
در سنندج است و از نوازندگان بنام
سنتور در ایران به شمار میرود .او
با خوانندگانی مانند ش��هرام ناظری
و علیرضا افتخاری همکاری داشته
اس��ت« .کیش مهر»« ،بنمای رخ» و
«بیقرار» ازجمله آثار اوست.
سینما

مریل
استریپ
فرهیخت��گان| بس��یاری مری��ل
اس��تریپ را مس��تعدترین بازیگ��ر
زن��ده س��ینما میدانند .او امس��ال
ب��رای نوزدهمینبار و ب��رای فیلم
«در جن��گل» نام خ��ود را در میان
نامزده��ای جایزه اس��کار میبیند.
او تاکنون س��ه مرتب��ه برنده جایزه
اس��کار ش��ده و پ��س از کاتری��ن
هپبورن با چهار اس��کار ،به صورت
مشترک با «اینگرید برگمن»« ،جک
نیکلس��ون»« ،والتر برن��ان» و «دنیل
دیلوئیس» جزء رکوردداران کسب
اس��کار بازیگری اس��ت ،اما آنچه
او را از تم��ام بازیگ��ران تمام ادوار
س��ینما متمای��ز میکند کس��ب 19
نامزدی اس��کار در جوایز اس��کار
است ،رکوردی که به نظر تا سالیان
طوالنی دستنیافتنی خواهد بود.
موسیقی

کیهان
کلهر
فرهیخت��گان| اجراه��ای کیهان کلهر
برای خارجیها خاطرهانگیز ش��ده
اس��ت و ان��گار جه��ان میخواهد
ص��دای کمانچ��ه او را بش��نود.
نوازندهای چیرهدس��ت که میتواند
تماش��اگران را مسحور ساز زدنش
کند .او که این روزها در آمریکا به
س��ر میبرد قرار اس��ت دوم فوریه
هم��راه اردال ارزنج��ان نوازن��ده
باقالما از ترکیه در ش��هر لیس��بون
پایتخت کش��ور پرتغ��ال دونوازی
کند .کلهر  13ت��ا  15فوریه نیز در
هلند و همراه گروه هلندی رامبراند
فرریشز روی صحنه میرود.
تجسمی

غالمحسین
امیرخانی
فرهیخت��گان| «اگر همه ما حس کنیم
تمام آنچه از دس��تمان برمیآمده
و در ت��وان داش��تیم ،انجام دادهایم،
احس��اس رضایت نس��بی میکنیم.
اگر ای��ن اتفاق افتاده باش��د ،دیگر
مهم نیست به کجا رسیدهایم ».اینها
حرفه��ای غالمحس��ین امیرخانی
در آس��تانه تول��د  75س��الگیاش
اس��ت .او گفته« :من تمام آنچه در
توان داش��تم ،در این سالها انجام
داده و از مس��یری ک��ه طی کردهام،
راض��ی هس��تم ».ای��ن روزها یک
نمایش��گاه گروهی خوشنویسی با
نام «س��روهای همراه» در موسس��ه
صبا ب��رای بزرگداش��ت امیرخانی
برگزار شده است.

