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سینمای ایران
مراســم تشــییع لوون
هفتوان کــه در آرامگاه
ارامنه تهران برگزار شده
بــود ،هیچ ســخنرانی
نداشــت .در این مراســم
که در ســاعت  14آغاز شد،
هیچ سخنرانی صورت نگرفت و بعد
از انجام دعا و غســل تعمید ،لوون هفتوان به خاک
سپرده شــد .در مراسم تشییع و تدفین لوون جمع
زیادیازسینماگرانباهماهنگیخانهسینماحضور
پیدا کرده بودند .ازجمله حاضران در مراسم میتوان
بهخسرومعصومی،مجیدبرزگر،هوشنگگلمکانی،
روحاهلل حجازی ،عباس یاری ،محمد شیروانی ،رویا
نونهالی ،حمیرا نونهالی ،فاطمه معتمدآریا ،جعفر
پناهی ،ایرج طهماسب و عباس امینی اشاره کرد .در
پایان این مراسم برادر لوون هفتوان از حاضران تشکر
کرد و گفــت :من بهعنوان بــرادرش هم به جایگاه
دنیوی و هم جایگاه اخــروی وی غبطه میخورم.
لوون بــه نوعی توانســت مرگش را هــم خودش
کارگردانیکند.
اســامی فیلمهــای اکران
نــوروز  97اعــام شــد.
شــورای صنفی نمایش
در آخرین جلســه خود
اعالم کرد که در روزهای
تعطیــات انیمیشــن
فیلشــاه در گروه آزادی ،به
در
وقت شام در گروه کورش ،مصادره
گروه جوان ،لونه زنبور در گروه ایران ،خرگیوش در
گروه زندگی ،التاری در گروه اســتقالل و فِراری در
گروه ماندانا اکران میشــوند .این همان فهرستی
است که چند روز پیش «شهروند» با توجه به شواهد
و قرائن به آن اشاره کرده بود .این فیلمها از 23اسفند
یااولفروردیناکرانمیشوند.
اصغر فرهادی در سالروز تولد
هشتاد سالگی بهروز وثوقی
از کار نکــردن این بازیگر
در ســرزمین مادریاش
انتقاد کرد .این سینماگر
تحسین شــده برای تولد
هشتادسالگیبهروزوثوقیدر
ر ا
صفحهشخصیاشنوشت:زادروزتان
شــادباش میگویم و به این بهانه شــما را ستایش
میکنم؛ نهتنها برای بازیهای فراموش نشــدنى
که باالتر از آن برای راســتی و درون بیآالیشتان.
با آنکه سالهاســت همچون بسیاری از همکاران
و همدورهایهایتــان از کار و زندگی در ســرزمین
مادری باز داشته شدهاید اما در قلب ایرانیان جایگاه
ماندگاریدارید...
فیلمبرداری فیلم ســینمایی
آشــفتگی بــه کارگردانی
فریــدون جیرانــی این
روزهــا در تهــران ادامه
دارد .آشفتگی نخستین
همکاری بهــرام رادان با
جیرانی است .فیلمبرداری
جدیدترین فیلم این کارگردان
پس از خفگی این روزها در لوکیشنی حوالی خیابان
ایرانشهر ادامه دارد .جیرانی درباره فیلم جدید خود
اینگونهنوشتهاست:آشفتگیرئالیستیواجتماعی
نیست .یک فیلم است درباره عشق وجنایت .در این
فیلم بهرام رادان ،مهناز افشار ،علی میالنی ،احسان
محمدی و مهران احمدی به ایفای نقش میپردازند
وبهزودیبازیگردیگریبهاینجمعمیپیوندد.
فیلمبرداری فیلم سینمایی
کاتیوشــا بــه کارگردانی
و تهیهکنندگــی علــی
عطشــانی کــه حدود
یکمــاه پیــش در
مشــکین دشــت استان
البرز آغاز شــده بود ،شــب
گذشــته در فرودگاه امام خمینی
به پایان رســید .این فیلــم کمــدی پربازیگر در
لوکیشــنهای مختلفی ازجمله مشکیندشــت
استان البرز ،قطعه شهدای بهشــت زهرا ،خیابان
جیحون،شهرکغربو...فیلمبرداریشد.فیلمنامه
کاتیوشــا را مهدی علی میرزایی و علی عطشانی
براساس طرحی از مهراب قاســمخانی نوشتهاند.
هادی حجازی فر ،احمد مهرانفر ،میترا حجار ،لیال
اوتادی ،ارژنگ امیرفضلی ،بیژن بنفشــهخواه ،نیما
شاهرخشاهی ،قاسم زارع ،خشایار راد ،میترا دهقانی
و ...بازیگران کاتیوشــا هستند .در خالصه قصه این
کمدی آمده :من اگه بخوام توی زندگیم موفق باشم
حتما نباید اونجوری به زندگی نگاه کنم که تو نگاه
میکنی.
در پــی همکاریهــای
فرهنگی میان موزه سینما
و بخش فرهنگی سفارت
ایتالیا در تهران ســه فیلم
نابغه جوان ،شاال و خانواده
ماالولیا از  24تا 26اسفندماه
در موزه سینما به نمایش درمیآید.
این سه فیلم در سالن فردوس نمایش داده میشوند.
برنامهنمایشفیلمهااینگونهتنظیمشدهکهدرروز
 24اسفندماه فیلم نابغه جوان به کارگردانی ماریو
مارتونه؛ روز  25اسفندماه فیلم شاال به کارگردانی
فرانچسکوبرونی؛ودرروز 26اسفندماهفیلمخانواده
ماالولیا به کارگردانی پاسکوال شیمکا به نمایش در
خواهدآمد.
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ترافیک ویژه برنامههای نوروزی و معضلی به نام درخواستهای عجیب سلبریتیها

چند میگیری بیای تلویزیون؟!

طرف برنامهساز عنوان شده که در فالن ساعت خودرويي
آنجا آغاز شد که خبر رسید اسپانسر برنامه نود مبلغی
برای رساندن خانم بازیگر به فرودگاه به د ِر منزل ارسال
در حدود ١٠٠هزار یورو به فیگو پرداخت کرده تا در این
خواهد شــد ،خانم بازیگر بهصراحت گفته که تا پیامک
برنامه حضور پیدا کند .از آن به بعد بود که اهالی رسانه
واریزرانبیند،سوارخودرونخواهدشد.اینبازیگردریکی
و مخاطبان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به
دوهفتهاخیرهمبهدلیلشایعهدریافتمیلیاردیازیکی
موضوع اعتراض کردند .در پاسخ اما تأکید برنامهسازان
ازسریالهایشبکهخانگیخبرسازشدهبود.
این بــود در روزگاری که تلویزیون بــا بحران مخاطب
این ارقام البته به بازیگری که مورد دعوت قرار میگیرد
دستوپنجه نرم میکند ،چرا نباید برنامهای روی آنتن
نیز بســتگی دارد .بازیگر زن دیگری که از شمایلهای
برودکه٤٠میلیوننفرمخاطبداشتهباشد؟
بازیگری سینمای روشنفکرانه است و در چند وقت اخیر
بازیدرزمینتلویزیون
هم حاشیههای چندی داشته یکی از بازیگرانی است که
گذشــته از این چهره ورزشــی؛ ســتارگان ایرانی
بارها و بارها گفته که حاضر به حضور
سالهاســت که بابــت چنین
در هیچکدام از برنامههای تلویزیون
تیزی
مواردی مورد انتقادات تند و
درخواستهایباالی
نیست .جالب اینکه یکی از مجریان
پیش
قرار میگیرنــد .چند وقت
بازیگرانبرایحضوردر
درجه یک ســیما در گفتوگویی
بود که خبرگزاری رسمی تسنیم،
برنامههایخارجازتهران
که نمیخواســت نامش در آن ذکر
دقیقا در تاریخ چهارم دیماه سال
اتفاقیغیرعادینیستو
شود ،خبر داد که این بانوی بازیگر
گذشته ،به نقل از دو تهیهکننده
بارهاوبارهاگفتهشدهکهبههر
دســتمزد 60میلیون تومانی برای
و برنامهساز تلویزیون که مایل به
دلیلیبازیگرانبرایحضور
نیمساعت نشستن جلوی دوربین را
داد
افشای نامشــان نبودند ،خبر
دراینبرنامههامبلغبیشتری
رد کرده است.
تحویل
ی سال
که در ویژهبرنامهها 
میگیرند
هربرنامهچند؟!
بیشترمیهمانهادرخواستهایی
درخواســتهای باالی بازیگران
در حدود  10تا  15سکه دارند؛ و
خیلی کم پیش میآید که بازیگری با کمتر از  10سکه
برایحضوردربرنامههایخارجازتهراناتفاقیغیرعادی
نیست و بارها و بارها گفته شده که به هر دلیلی بازیگران
حاضر به نشستن جلوی دوربین شود .در آن گزارش به
برای حضور در این برنامهها مبلغ بیشــتری میگیرند.
این اشاره شــده بود که فارغ از این درخواستهایسال
ویژهبرنامههای نوروزی و شبهای خاص مبعث و عید
تحویلی؛امابازیگریچونمثالمهرانغفوریانبادریافت
قربان یــا غدیر یا فطر هم تا حد زیــادی ارقامی نزدیک
 5ســکه حاضر به شــرکت در یک برنامه غیرنوروزی
به برنامههای پولدار شهرســتانی دارند و ارقامی که در
تلویزیون میشود و در مورد محمدرضا فروتن این رقم
این برنامهها رد و بدل میشود تقریبا چند برابر همیشه
به  8سکه میرســد .مرجانه گلچین با  3سکه؛ و مهران
اســت .موقعیت و جایگاه افراد هم البته در تعیین نرخ
رجبی با  2سکه دیگر بازیگرانی هستند که درآمد خوبی
دســتمزد حضور نقش دارد؛ مثال در حالیکه در بخش
بابت حضور یکشبه در یک برنامه تلویزیونی دارند .در
قبل اشاره شد که پژمان بازغی برای حضور در برنامهها
گزارش تســنیم ،به دستمزد  8ســکهای علی صادقی؛
به دریافت پنج سکه راضی میشــود ،خبر میرسد که
 5ســکهای کامبیز دیرباز؛  4سکهای شقایق دهقان و 2
چند روز بعد از دریافت سیمرغ بلورین برای فیلم دوئل
سکهای فریبا کوثری نیز اشاره شده بود .سام درخشانی
درسال  ،84این بازیگر در آن زمان  12سکه گرفته تا به
 3سکه؛ سیاوش خیرابی  2سکه؛ پژمان بازغی  5سکه؛
حضور در برنامه زیبا کنار راضی شود.درباره برنامههای
بهنوش بختیاری و افسانه بایگان 3سکه؛ دیگر اطالعاتی
هستندکهتسنیمافشاکردهبود.
صبحگاهیهمارقامدستمزدباباقیبرنامههاتفاوتدارد؛
ساعتیصدمیلیون؟
مثال میگویند برنام ه صبحگاهی حاال خورشــید به هر
میهمان بیش از چهار سکه نمیدهد و این رقم در سایر
در یک ســالی کــه از آن ماجرا گذشــته ،طبیعی
برنامههای صبحگاهی حتی کمتر هم هست.این ارقام و
اســت بازیگرانی که برای نفسکشــیدن هم دستمزد
مبالغ را که گفتیم ،بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم
میخواهنــد ،در این زمینه هم نرخ خــود را تغییر داده
که برنامههایی مانند ساعت  ،25چشم شب روشن ،نود،
باشــند .همین چند وقت پیش بود که شایعهای درباره
هفت ،کتاب باز و نظایر اینها به بازیگران مبلغ مشخصی
درخواست صدمیلیونی محمدرضا گلزار برای حضور در
برایحضوردربرنامهنمیدهند؛البتهدراینبینماجرای
یک برنامه به راه افتاد که البته ایــن اتفاق رخ نداد و بعد
نودوفیگوداستاندیگریدارد.
از منتفیشدن حضور او احسان کرمی ،مجری برنامه نیز
بابتکذیب!
قهر کرد اما حتی اگر این درخواست را هم شایعه فرض
اینکه این ارقام و مبالغ تا چه حــد واقعیت دارند و تا
کنیم ،باز نمیتوان چشــم را بر برخی شنیدهها در این
چه حد میتوان آنها را شــایعه دانست ،در گفتوگوی
زمینهبست.یکیازجدیدتریننمونههایدرخواستهای
«شــهروند» بــا یکــی از سرشــناسترین مجریان و
خارج از عرف را در همین روزهای اخیر شنیدهایم؛ گفته
برنامهســازان حال حاضر مورد بحث قــرار گرفت .این
میشود که یکی از زنان بازیگر سینمای ایران که در چند
برنامهســاز قدیمی که حدود 15سال در صداوسیما در
وقت اخیر چه به خاطر تولــد فرزند و چه درگیریهای
نقش مجری ،گوینده و تهیهکننده حاضر است و امسال
اقتصادی -سیاسی همســرش زیر ذرهبین بوده ،برای
ی ســال تحویل را اجرا خواهد کرد،
نیز یکی از برنامهها 
حضوریکساعتهدریکبرنامهخارجازتهراندرخواست
تأکید میکند که دادن پولهای بیحســاب و کتاب به
هفتادمیلیون تومانی داشته و شگفت اینکه زمانی که از

سینمای جهان
ورایتــی نوشــت :پیــش
نمایــش جدیدترین فیلم
اســپیلبرگ بــا عنوان
بازیکــن شــماره یــک
آماده در جشــنواره فیلم
 SXSWبهرغــم مواجهه با
مشکالتفنیدرنهایتباتشویق
حضار روبهرو شــد .در این برنامه که با حضور خود
اسپیلبرگ برگزار شد ،از تماشاگران خواسته شد
تا اطالعات فیلم را لو ندهند .اسپیلبرگ گفت :این
فقط یک فیلم نیســت که ما ساخته باشیم ،بلکه
سینماست .وی به این ترتیب یادآوری کرد که باید
موضوع فیلم برای آنهایی که در اکران عمومی به
تماشایش مینشینند حفظ شود .بازیکن شماره
یکآمادهیکاکشنعلمی-تخیلیترکیبیازفیلم
و انیمیشن است که برمبنای فیلمنامه زک پن و
ارنستکالینساختهشدهاست.

هر ستارهای برای حضور در برنامههای مناسبتی چند سکه بهعنوان دستمزد میخواهد؟
شــهروند| چند روز مانده به آغاز ســال نو رقابت
برنامههای ویژه ســال تحویل برای کشاندن ستارگان
دنیای ورزش و هنر به تلویزیون باال گرفته اســت .این
برنامهها که همهساله به موازات هم یکی دو روز مانده به
آغازسال نو تا ساعاتی بعد از آغاز سال جدید روی آنتن
میروند .به دلیل قواعد و قوانین حاکم بر رسانههای این
سرزمین از میان تمام ابزارهای جلبنظر مخاطب ،تنها
از حضور ستارگان محبوب میتوانند بهره گیرند؛ و این
باعث میشود تا ستارگان که میدانند این روزها نازشان
خریدار خواهد داشــت ،برای حضــور در این برنامهها
خواستههایعجیبوغریبیداشتهباشند.
این اتفــاق درحالــی رخ میدهد که در ســالهای
اخیــر تالشهای زیادی بــه عمل آمده تــا از این روند
جلوگیری شــود ،اما به مصداق قانون «عرضه و تقاضا»
تمام این صحبتها و بحثها و قوانین و ممنوعیتهای
خلقالســاعه در جهت برهم زدن این روند و جلوگیری
از خواستههای عجیب و غریب ستارگان ناکارآمد جلوه
کردهاند.
هزینههایسنگین
همین چند روز پیش بود که صحبتهای تهیهکننده
یکی از این برنامههای ترکیبی در فضای رسانهای کشور
ســروصدای فراوانی کرد .تهیهکننده برنامه «همیشه
خونه» که ویژه برنامه نوروزی شــبکه آموزش اســت
که با اجرای شهرام شکیبا ،ســتاره سادات قطبی و پویا
حبیبیپور روی آنتــن خواهد رفت؛ دربــاره پرداخت
قیمتهای هنگفت برای حضور سلبریتیها در برنامهها
این پرداختها را «یک هزینه سنگین که هیچ بازگشتی
هم نــدارد» نامید و در این مورد گفت :من به شــخصه
مخالف این ماجرا هستم؛ که یک هزینه سنگین تحمیل
میکندکههیچبازگشتیهمندارد.فکرمیکنمهیچیک
از مردم راضی نیستند از بیتالمال پولی به مبلغ به درآمد
بازیگران اضافه شــود .اگر این پول را به فرد کارآفرینی
بدهیم ،ایرادی ندارد اما اگر چهره بیاوریم و پولی هم به
درآمدآنهااضافهکنیم،درستنیست.
تلویزیونچهرهدوست!
ســخنان مجیــد صحــاف دربــاره دســتمزدها و
درخواستهایغیرمتعارفسلبریتیهایکیازمهمترین
پاشنه آشیلهای برنامههای اینچنینی است که مورد
اشاره دیگر برنامهسازان هم قرار گرفته است .مثال داود
آجرلوتهیهکنندهبرنامهروبهرویماهکهبازیرسوالبردن
پرداختهای آنچنانــی تقصیر را متوجــه تلویزیون
میداند .این تهیهکننده تلویزیــون دلیل رقابت دعوت
از چهرهها را در تصور اشــتباه برنامهسازان و تنبلی آنها
میداند:اینتصورکهسلبریتیهامیتوانندجذابیتایجاد
کنند ،از تنبلی ناشی میشود و به مدیران ،برنامهسازان و
مخاطبانمابستگیدارد.آنهاتصورمیکنندکهباحضور
سلبریتیها جذابیت ایجاد خواهد شــد و متاسفانه به
برنامههای دیگری که این افــراد حضور ندارند ،اهمیت
داده نمیشود .داود آجرلو اما مدیران تلویزیون را نیز در
این روند بیتقصیر نمیداند :سازمان صداوسیما بودجه
کمی برای این برنامهها اختصاص میدهد و میگوید به
دلیل اینکه برنامه شما جذابیت ندارد ،بروید و سلبریتی
را دعوت کنید؛ یعنی خود صداوسیما هم تقاضا میکند
که ما سلبریتیها را دعوت کنیم .چنین میشود که در
تمام مناســبتهای مذهبی ،علمی ،طنز و ...این افراد
دعوت میشــوند و حتی مثــا در برنامههای تحویل
سال سلبریتیها از این شبکه به آن شبکه میروند و هر
شبکهایافرادتکراریرابهعنوانمیهماندعوتمیکند.
مجید صحاف تهیهکننده برنامه «همیشه خونه» نیز
درباره اینکه چرا برنامهســازان سراغ چهرهها میروند،
دلیل اول را جذب مخاطب میداند و بعد انتقال پیام :اکثر
برنامههادرانتقالپیامبهمردمضعیفهستندومیدانند
که دعوت از چهرهها به دلیل محبوبیتی که دارند ،جذب
بینندهرابیشترمیکند.
آغازداستان
سالهاســت دربــاره درخواســتهای غیرمتعارف
چهرهها برای حضور در برنامههای مناســبتی صحبت
شده و این اتفاق بارها و بارها انتقادات و اعتراضات تند و
تیزی را موجب شده اســت ،اما دور جدید این انتقادات
از زمانی آغاز شد که «شهروند» در گزارشی به پرداخت
500میلیون تومــان به لوئیس فیگو بــرای حضور در
برنامه نود اشــاره کرد .در واقع میشود گفت حاشیه از
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سلبریتیهاموضوعدرستینیست.اومیگوید:چندباری
این موضوع طر ح شــده و دربــاره برنامههای مختلفی
گفتهاند که دعوت از ســلبریتیها با پولهای هنگفتی
همراه است .واقعیت این اســت که درباره این موضوع از
زباندیگراننمیتوانمپاسخدهم؛بهایندلیلکهنهجای
آنها بودهام و نه با موضوعاتی که آنها ســروکار داشتهاند،
ســروکار داشــتهام؛ اما درباره خودم این موضوع اتفاق
نیفتاده اســت .او که خود جزو تهیهکنندگان و مجریان
قدیمی و بنام تلویزیون اســت ،میپرســد که اول باید
فهمیدکهمنظورازردوبدلشدنپولهنگفتچیست؟
به این دلیل که هدیهدادن و تقدیرکردن در حد معمول
در برنامهها مرسوم اســت؛ اما این مبلغ خیلی معمول
و طبیعی اســت و همانطور که ما ایرانیها در مراودات
معمول زندگیمان رسم داریم در برنامههای تلویزیونی
هم هدایایی داده میشــود .اما اگر منظور این است که
پولهایمیلیونیدادهمیشود،اینموضوعازاساسمعنا
ندارد .دســت کم درباره خودم اینطور است و دوستان یا
به این دلیل که به مــن احترام میگذارند یا به این دلیل
که اندک اعتباری پیدا کردهام ،موضوعات مالی را با من
طرح نمیکنند .گاهی هم اگر اتفاقی افتاده که فردی در
ازای آمدنش به یک برنامه پولی خواسته در همان مرحله
ف نظر
دعوت موضــوع را خاتمــه دادهام و از دعوت صر 
کردهام.به گفته این مجری و گوینده صاحبنام تلویزیون
بیانصافی است که برخی از دوستان این موضوعات
را مطرح میکنند به ایــن دلیل که اگر وضع عمومی
سازمان را هم بشناسند و در نظر بگیرند ،باز پرداخت
چنیــن پولهایی غیر ممکن اســت .در حال حاضر
سازمان صدا وسیما مشکالت مالی گستردهای دارد و
برای رتق و فتق امور جاری خود مانده است .سازمان
برای پرداخت پول آب و برق مشکل دارد؛ مگر میتواند
چنین پرداختهایی را بپذیرد؟ موضوع دیگری که باز
تأکید میکنم ،شخصی است و به افراد بستگی دارد
این اســت که برای خود من کسر شأن است که یک
نفر را دعوت کنم n ،میلیون تومان به او پول بدهم که
در مقابل من بایســتد و به مردم سالم کند؛ این برای
من توهین اســت دیگر همــکاران را نمیدانم .او که
چند بار هم در برنامه مناسبتیای که ساالنه میسازد،
دچار حاشیه شده و پرداخت پول در برنامههای او هم
دهان به دهان میگشت ،این موضوع را شایعه دانسته
و تأکید میکند :مطلقا در برنامههایی که من حضور
داشتم به فردی پول میلیونی داده نشده است و حتی
طرح این موضوع برای برنامههای دیگر هم با توجه به
وضع مالی ســازمان صداوسیما محال است .سازمان
درباره این موضوع بسیار سختگیر است و به هیچ وجه،
پولی تحت این عنوان نمیدهد و اگر تهیهکنندهای به
فرض چنین مبالغی را پرداخت کند ،باید از جیبش
بپردازد کــه مگر عقلش کم باشــد .این تهیهکننده
میافزاید :البته باید توجه داشته باشیم که هدیههای
عیدانه کمی از زمانهای دیگر بیشتر است و این هم
طبیعی است .شماوقتیدرعیدکاری انجام میدهید،
انتظار مالیتان از آذر ماه بیشتر است و بهطور طبیعی
دربرنامههایعیدانههمهدایابیشتراززمانهایدیگر
خواهدبودواینموضوعخیلیطبیعیاست.

«زنگ هفتم» در جشنواره جهانی
فجر به صدا در میآید

ستایش محمدعلی کشاورز از علی
نصیریان

حنجره ارغوانی
ثبت ملی شد

کنسرتهای موسیقی
لغو میشوند

در سیوششمین دوره از جشنواره جهانی
فیلم فجــر بخش جدیدی بــا عنوان «زنگ
هفتم» ویژه دانشآموزان در نظر گرفته شد.
در این بخش که در این دوره به بخشهای
جشنواره جهانی فیلم فجر اضافه شده ،هفت
فیلم متناسب با سن دانشآموزان ایرانی به
نمایش در میآید.
فیلمهــای ایــن بخــش با مشــارکت و
همکاری سیوششمین جشــنواره جهانی
فیلــم فجــر ،وزارت آموزش و پــرورش و
شــهرداری تهــران از تاریــخ  ۲۸فروردین
لغایــت  ۵اردیبهشــت  ۹۷در پردیسهای
ســینمایی چند نقطه از شهر تهران نمایش
داده خواهد شد.

شهروند| محمدعلی کشاورز در دیدار با معاون
امور هنری ارشــاد ،مدیرکل هنرهای نمایشی و
مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشــی ایران که با
حضور در منزل محمدعلی کشــاورز و نکوداشت
حضور تاثیرگذار ایشان در تئاتر ایران ،رونمایی از
سالنامهتئات رسال ۱۳۹۷وامضایپوسترنکوداشت
روز ملی هنرهای نمایشــی را از ایشــان خواستار
شدند؛ با شــریف خواندن هنر تئاتر و ارج نهادن به
تالش هنرمندان این عرصــه ،ترویج و تعمیم این
هنر اجتماعی و استقبال جوانان را در این سالها
امیدوارکننده دانست .کشــاورز با اشاره به نبوغ و
خالقیت استاد علی نصیریان ،الگوگیری از اخالق
و سلوک مردمی ایشان را به هنرمندان این عرصه
توصیهکرد.

مرشد سیدمصطفی سعیدی بهعنوان گنجینه
زنده بشری در فهرســت حامالن میراث فرهنگی
ناملموس (نادرهکاران) ثبت ملی شد .کمیسیون
ثبت ملی هر ساله از طرف سازمان میراث فرهنگی
وگردشگریبرایثبتآثاروگنجینههایفرهنگی
کشور برگزار میشود .این کمیسیون امسال نیز در
ابتدایاسفندماهباحضورنمایندگانیازاستانهای
مختلف برگزار شد و مرشد سیدمصطفی سعیدی
توانست بعد از 70ســال تالش و خدمت در عرصه
نقالی بهعنوان گنجینه زنده بشــری در فهرست
حامالن میراث فرهنگــی ناملموس(نادرهکاران)
ثبت شود.مرشد سیدمصطفی سعیدی معروف به
آســیدمصطفی ،ملقب به حنجره ارغوانی آخرین
بازماندهازنسلنقاالنقدیمایرانبهشمارمیآید.

کنســرت عیدانه علیرضا قربانی که قرار بود در
مشهد و ساری برگزار شــوند ،لغو شدند .علیرضا
قربانــی در صفحه شــخصیاش در توییتر درباره
این دو نوشــت« :هر دو کنسرت ساری و طرقبه ما
با دستور دادستان مجوز نگرفته .فکر میکنم دور
تازهای از فشــارها برای اجراهای موسیقی شروع
شده! خبر بهصورت شفاهی به ما رسیده ،جزییات
بیشتر و دقیقتر رو منتشر خواهیم کرد».مطابق
اعالم ،کنسرت فرزاد فرزین و گروه شوک که قرار
بود جمعه گذشته در ســبزوار برگزار شود از سوی
دادستانیلغوشد.فرزادفرزینروزجمعه 18اسفند
ضمن انتشار فیلم کوتاهی در جمع مخاطبانش در
ســبزوار گفت :ما به همراه گروه شوک در سبزوار
هستیم.

ددالیننوشتکهمایکلکین
نیز به فهرســت بازیگرانی
پیوسته که اعالم کردهاند
دیگر با وودی آلن معروف
همــکاری نخواهنــد
کرد .ایــن بازیگــر برنده
دو جایزه اســکار میگوید :از
همکاری با وودی آلن در گذشته پشیمان نیستم
و دوران بسیار خوبی با او داشتم؛ اما پس از افشای
رســواییهای اخالقی او دیگر همکاری نخواهیم
داشــت .کین که درســال  ۱۹۸۶برای بازی در
فیلمهانا و خواهرانش از ســاختههای وودی آلن
نخستین اسکارش را دریافت کرد به گاردین گفته
که از شنیدن اتهامات جنسی و اخالقی آلن شوکه
شده است .پیش از این کالین فرث ،گرتا گرویگ،
ربکاهال ،الن پیج و  ...نیز اعالم کرده بودند دیگر با
وودیآلنکارنخواهندکرد.

تئاتر
اســتاد محمدکریــم
عبــاسزاده ،بازیگــر
پیشکســوت تئاتــر و
تلویزیون دشتســتان
روز گذشــته دار فانی
را وداع گف��ت .اســتاد
عباسزاده آخرین حضورش
در نخستین پالتویی بود که بهمنماه گذشته در
برازجان و به نام خودش نامگذاری و افتتاح شد .او
حدودیکهفتهپیشبهعلتشکستگیلگندر
بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر بستری
بود و تحت عمل جراحــی قرار گرفت اما خروج
وی از بیهوشــی پس از عمل به دلیل ناراحتی
قلبی به طــول انجامید و جان بــه جان آفرین
تسلیمکرد.
نمایشموزیکال«تراژدی
کارتــاژ» اثر جــاودان
«هنــری پرســل» به
کارگردانی «حامد امان
پور قرایی» در ســالن
اصلی تئاتر شهر مشهد
به روی صحنه رفت .این اثر
نخســتین اپرای تاریخ تئاترخراسان است؛ که
برای نخســتینبار به زبان فارسی در «مشهد»
اجرا میشود .اجرای این نمایش هر روز ساعت
 19.30است .سیدهادی فرقانی مترجم این اثر
است.
همزمان با ایام نــوروز و از
 ۵فروردیــن ماه نمایش
«خواســتگاری مهری
نــاز شــاهدخت دیار
سختســتان» بــه
نویســندگی صبــوره
رنگرز و کارگردانی عطااهلل
کوپــال اجــرای خــود را آغاز
میکند .در نمایش «خواســتگاری مهری ناز
شــاهدخت دیار سختستان» سمیرا حسینی،
احسان عباســی ،بابک موالنا ،سارنگ بهمنی،
احمدســیاه رســتمی ،طاها محمدی محمد
امیــن بخشــعلیان و داریوش ادهمــی ایفای
نقش میکنند .نمایش «خواســتگاری مهری
ناز شاهدخت دیار سختســتان» از  ۵فروردین
ساعت  ۱۸در تماشــاخانه سنگلج روی صحنه
میرود.

رخداد
نــوروزی
مهــدی
سرپرســت ارکســتر
ایســتگاه که در تاریخ
 ۲۳و  ۲۴اسفندماه در
تاالر وحــدت در کنار
ناصر چشمآذر کنسرت
نوســتالژی را روی صحنه
خواهد برد از افزوده شــدن اشــکان خطیبی
بهعنوان خواننده این کنسرت خبر داد .نوروزی
درباره قطعات اجرایی کنسرت گفت :قطعات
جدید داریم .با یک ارکســتر ۷۵نفره به روی
صحنه میرویم .باران عشق ،خلوت ،زمستان،
ســوغاتی ،مداد رنگی و همزبونم باش بخشی
از کارهای اجرایی کنسرت نوستالژی خواهند
بود...

