
رامبــد جــوان، نمایــش » آسایشــگاه« 
نوشــته هارولد پینتر و ترجمه رضا دادویی و 
کارگردانی محمد حسین زیکساری را ٦ خرداد 

در تماشاخانه پالیز افتتاح کرد.
کارگردانی محمد  بــه  آسایشــگاه  نمایش 
حســین زیکساری است که در برنامه خندوانه 
با کاراکتر استاد کهنمویی اجرا استند آپ انجام 
می دهد. مراســم افتتاحیه این نمایش توسط 
رامبد جــوان ٦ خرداد ســاعت 21 ، نمایش 
»آسایشــگاه« را در تماشــاخانه پالیز برگزار 

می شود.
زمان اجرای این نمایش در تماشاخانه پالیز 

ساعت 19.30 دقیقه است.
در خالصــه ی این اثر چنین آمده اســت: 
رییس آسایشگاه از معاونش در خصوص بیمار 
٦457 توضیح می خواهد، این در حالی اســت 

که این بیمار مرده است و... 
محســن نوری، محمدحســین زیکساری، 
مهــرداد مصطفوی، ســروش شــاکر، پرهام 
یدالهی، سمانه اسماعیلی، علی پویا قاسمی در 

این اثر به ایفای نقش خواهند پرداخت.
از دیگــر عوامل این اثر مــی توان به رضا 
رضایی)مدیرتولیــد(، غــزال مجتهدی)طراح 
صحنــه و لباس (، مونا جعفری )طراح گریم(، 
علي کــوزه گر)طراح نور(، رامیــن نودهقان 
)طراح موسیقی و صدا(، بهراد جوانبخت)طراح 
گرافیك(، حســین ایرجی)دســتیار کارگردان 
و برنامــه ریز(،ســارا حدادی )مدیــر روابط 
زاده)مشــاور  الهه حاجی  مکــث(،  عمومی- 
رســانه ای(، کامیار دریاکنــاری، پویا فرخنده 
کالم، فــرگل موســوی)گروه کارگردانــی(، 
تیزر  ساخت  سینمایی،  اناری)کارگردان  بهنود 
و عکاس عسل فراهانی)منشی صحنه(،آرمین 
حاجی میرزاخانی) دســتیار کارگــردان تیزر(، 
و  کارگــردان  مشــاور  عزیــزی)  پردیــس 
فیلمبردارتیزر( و انوش افتخاری) دستیار طراح 

صحنه و لباس( اشاره کرد.
نمایش آسایشــگاه از هفت شش خردادماه 

ســاعت 19.30 در تماشــاخانه پالیز به روی 
صحنــه مــی رود. عالقمنــدان می تواننــد 
بــرای تهیه بلیت به ســامانه تیوال به ادرس 
ht tps : / /www . t iwa l l .com /

گیشــه  یا   theater/asayeshgah
حضوری تماشاخانه پالیز مراجعه نمایند.

محمد حاتمی با »پالت« به ایرانشهر می رود.
نمایش »پالت« به نویسندگی و کارگردانی 
محمد حاتمی، از اواخر خرداد 9٦ در تماشاخانه 

ایرانشهر روی صحنه می رود.
 محمد حاتمی نویسنده، کارگردان و بازیگر 
تئاتر، تلویزیون و ســینما، نمایشی را با عنوان 
»پالت« که نوشــته خود او است کارگردانی و 
در دست تولید دارد که قرار است آن را از اواخر 
خردادماه 9٦ در سالن استاد ناظرزاده کرمانی، 

تماشاخانه ایرانشهر، روی صحنه ببرد.
حاتمی کــه اخیرا اجــرای بازتولید نمایش 
موفق »ســه گانه اورنگ« را بــا بازخوردی 
مطلوب در تماشــاخانه کنش معاصر به پایان 
رســانده، در مــورد تولید تازه خــود و حال و 
هوای این نمایش گفت: پالت ترکیبی اســت 
از همه دغدغه هایم از انسان و جوهر نمایش. 
انســان و سرگشــتگی هایش. انســان و دل 
مشغولی هایش. انسان و خودش. دنیایی پر از 
تشــویش و بی قراری. نگاه های منتظر. پالت 
یاد همه شــبگردهای سرگردان شهر خاموش 
اســت و کلید کلمات آن از جای جان گرفت 
که شــعر جاودان رمز گونه مردی جاودان را 
با گوش جان نــوش کردم. مردی از دیار این 
ســرزمین ) موالنا( کیست در دیده که از دیده 
برون مینگرد، یا چه شــخصی است که گویی 
که منش پیرهنم. ایــن بیت همه کالم پالت 

است همه رنگ ها.
بازیگــر فیلم بادیــگارد در رابطه با جزئیات 
موضوعی، محتوایی و تیم تولید افزود: فعال در 
حال پشت سر گذاشتن تمرینات اولیه هستیم 
و اسامی عوامل نمایش و جزییات آن به زودی 

اعالم خبری خواهد شد.

دعوت جشــنواره تئاتــر آلمانی از 
مدیران تئاتری ایران

جعفر مهیاری دبیر جشنواره بین المللی تئاتر 
)من( آلمان از دعوت مدیران تئاتری کشــور 

برای حضور در این رویداد نمایشی خبر داد.
 جعفــر مهیــاری با اشــاره بــه برگزاری 
نخستین دوره جشنواره تئاتر »me« در شهر 
وورزبورگ آلمان گفت: این رویداد قرار اســت 
به صورت ساالنه در ماه ژوئن )خرداد( برگزار 
از کشــورهای  تئاتری  شــود و کمپانی های 
مختلف اروپایــی در این جشــنواره تولیدات 
خود را ارایه خواهند داد. بر همین اســاس از 
مدیران تئاتر کشــور، مهدی شفیعی مدیرکل 
مرکز هنرهای نمایشــی وزارت ارشاد، شهرام 
کرمی مدیر هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران و امیرحسین حریری 
مدیر تئاتر دانشگاهی، دعوت به عمل آوردیم 
تا در این رویداد نمایشی که اولین دوره خود را 

پشت سر می گذارد، حضور یابند.
وی افزود: هدف ما در برگزاری جشــنواره 
تئاتر ایجــاد تعامل بین گروه های نمایشــی 
کشــورهای مختلف است و دعوت از مدیران 
تئاتری کشــور بر اســاس شــکل گیری این 

فعالیت بینافرهنگی صورت گرفته است.
مهیاری با اشــاره به برپایی جشــنواره های 
تئاتــری در ایــران گفت: در جشــنواره تئاتر 
»me« کــه رویه خود را بر اســاس حضور 
کمپانی های نمایشی و ارائه تولیدات رپرتواری 
آنها بنا نهاده، آثاری به نمایش در خواهد آمد 
که مدیــران تئاتری کشــور می توانند برای 
جشنواره هایی همچون جشــنواره تئاتر فجر، 
جشنواره تئاتر شهر و جشنواره تئاتر دانشگاهی 
آثاری را از این فستیوال نمایشی انتخاب کنند.

دو  ســوی  از   »me« تئاتــر  فســتیوال 
کمپانی، تئاتر زندگــی از ایران و نیونرپالتس 
)Neunerplatz ( آلمــان برنامه ریزی و 
اجرا خواهد شــد و ســازمان خالقیت جوانان 
شهر وورزبورگ آلمان و شهرداری این شهر از 

این رویداد حمایت می کنند. در نخستین دوره 
این جشنواره گروه های نمایشی از کشورهای 
فرانســه، هلند، بلژیك، آلمان و ایران حضور 
دارند.نخســتین فســتیوال تئاتر »me« به 
دبیری جعفر مهیــاری، اول تا هفتم ژوئن )٦ 
تا 12 خردادماه( در شــهر وورزبورگ از ایالت 

بایرن آلمان برگزار خواهد شد.
 ۱۰ از  تهــران٢۰۱٧«  »هملــت، 

خردادماه به صحنه می رود
»هملت، تهــران2017« جدیدترین نمایش 
کیومرث مرادی از 10 خردادماه در تماشاخانه 

تازه تاسیس شهرزاد روی صحنه می رود.
 نمایــش »هملــت، تهــران 2017« بــه 
نویســندگی و کارگردانی کیومرث مرادی که 
قرار بود از 21 اردیبهشــت ماه در تماشاخانه 
تازه تاسیس شهرزاد روی صحنه رود و پیش 
فــروش بلیت آن نیز آغاز شــده بود، به دلیل 
پاره ای از مشکالت اجرای عمومی خود را آغاز 
نکرد. با حل شدن این مشکالت پیش فروش 
بلیت این نمایش از چهارشنبه 3 خردادماه آغاز 
شده است. همچنین با توافقات صورت گرفته 
نمایش از 10 خردادماه در تماشاخانه شهرزاد 

روی صحنه می رود.
ایــن نمایش حاصــل تمریــن گروهی از 

فــارغ التحصیالن موسســه فرهنگی هنری 
»کارنامــه« به همــراه تعــدادی از بازیگران 
حرفه ای و جوان تئاتر است که نگاهی متفاوت 

به متن »هملت« اثر شکسپیر دارد.
محیا  فروزنــده،  آرمیتا  بهروزمنــش،  زهرا 
صدرزاده، دریا خلیلــی، پآنته آ قدیریان، دلنیا 
قادرپور، فرهــاد رادمان، میالد معّیری، محمد 
مسگری، سلمان صالحیو رضا داوودوندی در 
ایــن نمایش ایفای نقش می کنند. طراح صدا: 
آیدین الفت، طراح موسیقی: سهیل محجوبی، 
نوازنــده زنده پیانو: علی رضا شــفیعی، طراح 
لباس: دنیا مدنی، طــراح گریم: لعیا خرامان، 
طراح نــور: علی کوزه گر، طــراح گرافیك و 
ویدئو: محســن جلدی و هادی جلدی، طراح 
پوستر و بروشــور: هادی جلدی، مشاور طراح 
صحنه: مرتضی میرمنتظمی، گروه کارگردانی: 
ماهان شــهیدی زاده و کیهان پرچمی، مدیر 
روابط عمومی و مشــاور رسانه ای: آوا فیاض، 
تبلیغات مجــازی: گروه جارچــی، دکوراتور: 
محمدرضــا پناهی و عکاس: پــدرام فرجام و 
ســاینا قادری دیگر عوامل این اثر نمایشــی 
هستند.کیومرث مرادی سال 95 نمایش های 
»افسون معبد سوخته« و »نامه های عاشقانه 

از خاورمیانه« را به صحنه برد.
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گردهمایی بزرگ تهران، شهر فردا با حضور برترین های حوزه رسانه الکترونیک و تجارت الکترونیک در برج میالد تهران برگزار می شود. 
در این گردهمایی و نمایشگاه عالوه بر نمایش و معرفی توانمندی های جوانان خالق ایرانی در حوزه وب سایت ها، اپلیکیشن ها و بسترهای متنوع حوزه 

تجارت الکترونیک، چند کارگاه رایگان آموزشی نیز برنامه ریزی شده است و در قالب یک رویداد نوین و به عنوان برنامه ویژه جشنواره رمضان برج میالد تهران 
برگزار می شود.

 این نمایشگاه از ۶ خردادماه لغایت ۴ تیرماه سال جاری در طبقه اول تجاری برج میالد و از ساعت ۱۸ تا ۲۴ میزبان عالقمندان خواهد بود.

کیوس گــوران اوریمی معروف به کیوس متولد 7 خرداد 
1317 شاعر و روزنامه نگار ایرانی اهل مازندران است. وی 
پایه گذار شــعرهای انتقادی و اجتماعی زبان مازندرانی در 
عصر معاصر اســت. کیوس در خانــواده ای به دنیا آمد که 
پدرش میرزداش و از مخالفان حکومت پهلوی در مازندران 
بــود و در دوران کودکی کیوس گوران، زندانی سیاســی 
بود. وی پــس از گذراندن تحصیالت ابتدایی، راهنمایی و 
دبیرســتان در مازندران، به تهــران کوچید و برای گرفتن 
مدرک پزشــکی در تبریز امتحان داد که مردود اعالم شد. 
ســپس جلوی ادامه تحصیلش را گرفتنــد و گفتند که تا 

10ســال نمی تواند درسش را ادامه دهد. برهمین اســاس به هلند رفت ولی پس از مدتی 
اعالم شــد که وزارت علوم مدرک صادر شده از دانشگاه هلندی را هم قبول ندارد. کیوس 
گوران نیز به ایران بازگشــت. کار مطبوعاتی را با روزنامه اقتصادی بورس در تهران شروع 
کرد و ســپس به روزنامه تهران جورنال، که روزنامه انگلیسی زبان موسسهی اطالعات بود، 
رفت. پــس از مدتی محرمعلی خان مأمور سانســورِ اخبار در زمان پهلوی دوم از انتشــار 
نویســه های وی در روزنامه ها جلوگیری نمود، وی پــس از مدتی مجبور به ترک تحصیل 
شده و شغلش موجب گشت که به جنوب کشور برود. وی هم اکنون به زبان های مازندرانی 
و فارســی شعر می گوید و تاکنون سه آلبوم با نام های مازرون، مازرون2 و چل سال عاشقی 
منتشر نموده اســت. کیوس گوران به موازات سرایش شعر، همکاری مطبوعاتی را جدی تر 
با نشــریات محلی مازندران ادامه می دهد و ســرمقاله های برخی هفته نامه ها را می نویسد. 
وی بر اثر بیماری گوش-مغزی، ناشــنوا شــد و هم اکنون به کمــك لب خوانی با دیگران 
ارتباط کالمی دارد. پیش از حمله مغول، زبان تبری ادبیات پرباری داشــت و بدین ســبب 
از قالب های شــعری بسیاری اســتفاده می شــد و حتی گاه عده ای از شعرا سبك جدیدی 
برای اشعارشــان تهیه می کردند. ولی با حمله مغوالن به تبرســتان و نابودی شاخه اسپهبد 
انباوندیان، شــعرا انگیزهی شعر سرودن را از دست دادند و اغلب کتبی که در کتابخانه های 
سراسر تبرســتان وجود داشت به آتش کشیده شدند و این پیشینه ادبی از بین رفت. پس از 
آن نیز با شــروع جنگ های داخلی تبرستان، مجالی برای ســرودن شعر نبود، البته در این 
دوره هم اشــعاری زیبایی از قطب رویانی می بینیم، که نشــان از نفرت شعرای آن دوره از 
جنگ دارد. هم زمان با دوره صفویه دوبیتی در بین شاعران تبری سرا رواج یافت و شاعرانی 
چون امیر پازواری و طالب آملی شــروع به گفتن این گونه اشــعار نمودند. پس از آن نیز با 
تقلید از اشــعار امیر پازواری، عده ای که به امیری خوان معروفند، شروع به سرودن اشعاری 
در قالب امیری شدند. کیوس گوران در دوران معاصر دوباره شعرهای مازندرانی را با نوعی 
طراوت و تنوع مواجه کرده. در اشــعار وی بسیاری از سبك ها دیده می شوند. کیوس گوران 
خود درباره انگیزه اش می گوید: من آمدم شعر مازندرانی را از آن شکل دو بیتی خارج کردم. 
اعتقاد داشــتم شعر مازندرانی هم می تواند غزل یا قصیده باشد، مثنوی باشد و دو بیتی هم 
باشــد و اینکه شعر مازندرانی در گذشته، در همان دو بیتی های معروفش، فقط ِشکوه بود و 
غالبًا شــکوه عاشقانه بود یا ظلم عاشق و معشوق مطرح بود یا ظلم ارباب و رعیت. همیشه 
این دوتا بود. بعد من آمدم و گفتم مثاًل آقا بیاییم بگوییم آب چرا گل آلود شد، برگ چرا زرد 
شــد، چه بکنیم برای زمستانی که گاز قطع می شود، چه بکنیم با خانی که هیچ وقت از آن 
عاج خانی پایین نمی آید. این ُدم کلفت ها که می گویند، دُمشــان را کجا کلفت کردند! و من 
همه این ها را به غزل و قصیده برده ام که البته خمی هم به ابرو آمد و اوقات بســیاری تلخ 
شــد که چرا چنین تلخ و گزنده و به تعبیری بعضی ها می گویند،»عجب طنز تلخی«که ما 

هم می گوییم، عجب حقیقت شیرینی«

کیوس گوران شاعر منتقد مازنی
خردادماه در تئاتر چه می گذرد

رامبد جوان نمایش » آسایشگاه « را افتتاح می کند

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

نویسنده: دکتر هنریت کالوسر
ترجمه: جهان قطب شاهی ندا رشیدی

کتاب بنویس تا اتفــاق بیفتد اثر دکتر هنریت 
کالوسر اســت که عنوان دوم کتاب، بدانید چه 

می خواهید و به دستش بیاورید می باشد.
خانــم هنریت کالوســر در دانشــگاه های 
مختلفی از جمله واشــنگتن، ســیاتل، کالیفرنیا، 
کانادا و تدریس کرده و سمینارهای متعددی در 
مورد روانشناسی و روانکاوی برگزار کرده است. 
بنویس تا اتفاق بیفتد در 20 فصل نوشــته شده 

اســت که در هر فصل نویســنده ماجرای فرد یا افرادی را بررسی می کند که 
از طریق نوشــتن به خواســته ها و آرزو های خود رســیده اند. برای هر فردی 
این نوشــتن و مکتوب کردن به طریقی جواب داده اســت. ایده کلی این کتاب 
بســیار ساده است و در همان ابتدای کتاب می توانید متوجه آن شوید و آن هم 
این اســت که اگر خواسته ای دارید، آن را بنویســید تا شاهد رخ دادنش باشید. 
در تمامی کتاب نویســنده سعی کرده اســت این موضوع را شفاف تر بیان کند 
و اهمیت آن را نشــان دهد. هنریت کالوســر در ابتدای کتاب بنویس تا اتفاق 

بیفتد می گوید:
بعضی هــا دفتر خاطرات دارند؛ بعضی ها افکار خود را روی دســتمال، پشــت 
پاکت  های نامه، تکه کاغذهای بریده شــده از یك دفتر یا هر تکه کاغذ دیگری 
که دم دســت باشد می نویسند. نگران نوع کاغذی که استفاده می  کنید یا اینکه 
باید در یك دفتر بنویســید یا روی یك تکه کاغذ نباشــید. هر نوع کاغذی اعم 
از خط دار یا بی خط، گران یا ارزان، در یك دفتر یادداشــت یا جدا از آن و با هر 
نوع خودکاری یا مدادی با هر رنگی مناســب است. تنها قانون من این است که 
هر بار چیزی می نویســید زیر آن تاریخ بزنید. همان طور که شــما هم احتماال 
می دانید در دنیا تحقیقات زیادی در مورد نوشتن انجام شده است، مثال تحقیقی 
در دانشــگاه هاروارد انجام شد که در آن از افراد هنگام فارغ التحصیل پرسیدند 
آیا اهداف خود را مکتوب کرده اند و آن را در جایی نوشــته اند؟ که در حدود 3 
درصد این کار را انجام داده بودند. اما تحقیق به همین جا ختم نمی شد. در چند 
سال آینده زندگی این افراد را بررسی و مشاهده کردند: افرادی که اهداف کتبی 
دارند از زندگی بهتری نســبت به بقیه برخوردار هســتند. تاثیر نوشتن اهداف را 
نمی شود انکار کرد و کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد نیز با مثال های زیاد روی این 

موضوع تاکید کرده است.
اما چیزی که کمبود آن در کتاب احســاس می شــود این است که صرفا به 
خواننده این پیام را ارسال می کند که فقط بنویسید. هنگامی که داستان آدم های 
مختلف در کتاب را می خوانید بیشتر قسمت نوشتن خواسته ها و اهداف و دیگر 
موارد مربوط به نوشتن را می بینید اما به ندرت و خیلی خیلی کم به تالش افراد 
در راه رســیدن به آن خواسته اشاره شــده است. این ممکن است پیام اشتباهی 
به ناخودآگاه مخاطب ارســال کند. به نظر من بهتر بود که نویسنده در کنار این 
موارد از تالش و کوشــش افراد هم مطالبی ذکر می کرد تا خواننده آگاه می شد 

که صرف نوشتن به ندرت باعث می شود آرزوها به حقیقت منجر شود.
قسمت هایی خواندنی از کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

زمانی که اهدافتان را می  نویسید، از مغزتان انواع مطالب جدید، عقاید انرژی  زا 
و طرح  های مختلف تراوش خواهد کرد. این ها خبرهای خوبی هســتند، اما اگر 
آنها را ضبط یا مرور نکنید، بهترین نقشه  ها و طرح  های شما به دست فراموشی 
سپرده خواهند شد. تا ندانی چه می خواهی نمی توانی به آن برسی. نوشتن باعث 
می شــود تصور روشــنی از خواســته خود پیدا کنی. خدا می تواند چیزی را که 

می خواهی به تو بدهد اما خودت باید به روشنی بدانی که چه می خواهی.
اگر نمی دانید چه می خواهید، نوشــتن را شــروع کنید. نوشتن، مفهوم واقعی 
خود را خواهد ســاخت. وقتی می نویســیم قــدر و ارزش چیزهایی را که بعدا 
به دســت می آوریم، می فهمیم، اما وقتی نمی نویســیم مانند این اســت که 
پیروزی های کوچــك را نادیده گرفته، آن ها را فرامــوش کرده و عادی تلقی 

می کنیم. این گونه به مرور قدرناشناس می شویم.

بنویس تا اتفاق بیفتد

اثر مشترک پدرام درخشانی و ســهیل ُحسنوی، در قالب 
 Holiday دونوازی )دوئت( سنتور منتشر شد. این قطعه که
Blessings نام دارد، از ساخته های »عزیزا مصطفی زاده«، 
موزیسین شهیر آذربایجانی و ملقب به پرنسِس موسیقی جز 
است که دنباله رو سبك »جز ُمقام« یعنی تلفیقی از موسیقی 

مقامی و فولکلور آذربایجان و همچنین موسیقی َجز است.
سهیل ُحسنوی درباره این قطعه می گوید: »حدود یك سال 
برای تمرین و اجرای این قطعه وقت گذاشتیم و سنتورهایی 
با ابعاد و محدوده های صوتی متفاوت را آزمودیم و در نهایت، 

این قطعه را که اصِل آن در قالب ســولوی پیانو اجرا شــده، 
برای دوئت ســنتور با دو ســاِز »می کوک« و »ال کوک« 
تنظیم کردیم.«این آهنگساز همچنین در خصوص همکاری 
مشترک اش با پدرام درخشانی می گوید: »کار کردن با پدرام 
درخشانی که موزیسینی خالق، نوگرا و ساختار شکن است، 
بســیار جذاب و لذت بخش بود و برای مــن که از نوجوانی 

مخاطب آثار پدرام عزیز بوده ام افتخار بزرگی است.«
حســنوی درباره نکات حائز اهمیت در خصوص بازنوازِی 
این کار می گوید: »می توان به تقســیمات پیچیده ریتمیك، 

حرکت های کروماتیك و پاساژهای پنتاتونیك با تمپوی باال، 
انتقال گام و مدالســیون های پی درپی، استفاده از امکانات و 
تکنیك های اجرایی ساز سنتور از جمله میوت ها، فالژوله ها، 
گلیســاندو، آکوردگذاری با استفاده از آرپژها و دوبل نُت های 
غیرمعمول و مضراب های راست و چپ متوالی و غیر مرسوم 
)اصطالحاً »بد دســت« برای سنتور( اشاره نمود که در ابتدا 
کار را کمی ســخت می کرد ولــی در نهایت پس از آزمون و 
خطاهای بسیار، این کار توسط سیاوش کامکار ضبط، میکس 
و مستر شــد و به نظرم ارزش یك ســال وقت گذاشتن را 

داشــت. در نوازندگی و آثارم همیشه به دنبال خلق فضاهای 
جدید و کم آزموده شــده بــوده ام و به هیچ ســبك و ژانِر 
موسیقایی خاصی متعصب و پایبند نبوده و همواره خودم را به 

چالش های جدید می کشانم.«

       اثر مشترک پدرام درخشانی و سهیل حسنوی منتشر شد
دوئت سنتور روی اثری از پرنسس موسیقی جاز

فیلم کوتاه ایرانی 
برگزیده کن شد

 رئیس سازمان ســینمایی با کارگردان »گشت2« درباره موضوع 
قاچاق این فیلم جلسه گذاشت.

حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی 
از برگزاری جلســه ای میان رئیس سازمان سینمایی و سعید سهیلی 
تهیه کننده و کارگردان فیلم »گشــت 2« و اعالم حمایت ســازمان 

سینمایی و خانه سینما در پیگیری موضوع قاچاق این فیلم خبر داد.
پس از قاچاق فیلم »گشت 2« حواشی درباره منشا قاچاق و تاریخ 
دقیق آن و پیگیری های انجام شده پدید آمد ،که در جدیدترین حاشیه، 
خبر 20:30 بدون اعالم منشا قاچاق فیلم که اداره بازرگانی صداوسیما 
بوده با پخش گزینشی بخش هایی از سخنان سعید سهیلی به وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی تاخت.
ایل بیگی درباره چگونگی قاچاق »گشت 2« گفت: »طبق گزارش 
ســتاد صیانت از محصوالت فرهنگی هنری در تاریخ 24 اردیبهشت 
9٦ فیلم در بازار قاچاق دیده شده که بالفاصله شکایتی از سوی سعید 
ســهیلی در دادسرای فرهنگ و رسانه ثبت شد و از همان تاریخ ستاد 

صیانت اقدامات قانونی را آغاز کرده است.«
ایل بیگی تاکید کرد: »فیلم با زیرنویس اداره بازرگانی صدا و سیما 
و از ورامین توزیع شــده است که نهادهای مسئول پیگیر فرد یا افراد 

خاطی هستند. خانه سینما هم در نامه ای از رئیس سازمان صدا و سیما 
خواست نســبت به احقاق حقوق مادی فیلم و پیگرد خاطیان دستور 
پیگیری صادر کند. حراست ســازمان سینمایی نیز از حراست صدا و 
ســیما خواسته است ضمن پیگیری مجدانه موضوع تمهیدات الزم را 
در صیانت از آثاری که به امانت در اختیار صداوسیما گذاشته می شود، 
به کار بندند.« همچنین مهندس حیدریان رئیس سازمان سینمایی در 
جلسه با سعید سهیلی، بیان کرد که سازمان سینمایی در کنار سهیلی 
برای برخورد با مســببین این ماجرا و احقاق حقوق فیلم »گشت 2« 
خواهد بود. ایل بیگی در خاتمه بیان کرد: »البته در این مدت از طریق 
نیروی انتظامی و پلیس امنیت که همکاران ستاد صیانت هستند، چند 
نفر از عرضه کنندگان فیلم در فضای مجازی دستگیر و مورد تحقیق 
قرار گرفته اند و امیدواریم به زودی مسببین اصلی توزیع غیرقانونی فیلم 

سینمایی »گشت 2« شناسایی و معرفی شوند.«
در چند روز گذشته فیلم در حال اکران سهیلی که فروش باالیی دارد 
در بازار قاچاق عرضه شــده است. سهیلی در اعتراض به این موضوع 
و پیگیری نشدن حقوقش کارت خانه سینمای خود را آتش زده است.

فیلم کوتاه »حیوان« ســاخته بهرام و بهمن ارک موفق به کسب 
جایزه دوم بخش سینه فونداســیون هفتادمین جشنواره بین المللی 
فیلم کن شــد. فیلم کوتاه »حیوان« از تولیدات آموزشی هنرجویان 
مدرســه ملی سینمای ایران در بخش »سینه فونداسیون« جشنواره 
کن در رقابت با فیلم هایی از کشورهای اسلواکی، برزیل، ژاپن، هند، 
فرانسه، آمریکا، آرژانتین، بریتانیا و تایوان و بلژیك موفق به کسب 

جایزه دوم این بخش از جشنواره به ارزش 11250 یورو شد.
در بخش سینه فونداســیون جشــنواره کن که هر ساله فیلم های 
منتخب دانشگاه ها و مدارس فیلم سازی سراسر دنیا با یکدیگر رقابت 
می کنند، جایزه اول امســال به ارزش 15 هــزار یورو به فیلم »پل 
اینجاست« ساخته »والنتینا مائورل« از کشور بلژیك رسید و جایزه 
ســوم نیز به ارزش 7500 یورو به فیلم »دو جوان ُمردند« ســاخته 

»توماسو آسبرتی« از فرانسه اختصاص یافت.
بهــرام و بهمن ارک از هنرجویان دوره اصلی پرورش ســینماگر 
مدرسه ملی ســینما هســتند و فیلم کوتاه 15 دقیقه ای »حیوان« 

را تحت آموزش و به تهیه کنندگی و حمایت مدرســه ملی ســینما 
ساخته اند.

داستان »حیوان« درباره مردی است که تالش می کند خود را به 
آنسوی مرز برساند.

عوامل ساخت فیلم »حیوان« عبارتند از: نویسنده، کارگردان، طراح 
صحنه و لباس، چهره پرداز: بهرام و بهمن حاج ابول لو؛ تهیه کننده: 
مدرســه ملی ســینمای ایران؛ مجری طرح: علی ایمانی راد )براق 
هنــر خیال(؛ بازیگر: داود نورپور؛ مدیــر تصویربرداری: علی آبپاک؛ 
صدابردار: حسن ســلمانی؛ تدوین: علی مسلمی؛ مدیر تولید: رسول 
ایران زاد؛ صداگذاری: محمدمهدی جواهــری زاده؛ جلوه های ویژه: 
روزبه شمشیری؛ اصالح رنگ: امیرحسین خوشبین؛ موسیقی: مهدی 
نادری؛ عکاس: صابر قاضی؛ دســتیار یك کارگردان: امیر اطمینان؛ 
دستیار دو کارگردان: سمیرا حضرتی؛ دستیار یك تصویر: حامد راد؛ 
گروه تصویربرداری: مرتضی محمد پور، امیر حیدرزاده؛ مدیر صحنه: 
مهرداد گلگار؛ دستیار صحنه: حســن دالور؛ مدیر تدارکات: فرهاد 
دهوری؛ ســاخت ماسك: مهسا فرشــید، میترا فرشید، بهمن ارک؛ 

ساخت لباس: حسن ارک؛ میکس نهایی: میدیا کیاست.
امسال »کریســتین مونجیو« فیلمساز برجسته رومانیایی ریاست 
هیات داوران بخش فیلم کوتاه و سینه فونداســیون هفتادمین دوره 

جشنواره کن را برعهده دارد.

اعتراض کارگردان 
»گشت٢« نتیجه داد

نخســتین گروه برگزیدگان هفتادمین دوره جشــنواره فیلم کن با معرفی 
برندگان بخش هفته منتقدان معرفی شدند.

براساس اعالم آسوشــیتدپرس، در مراســمی که 25 می برگزار شد فیلم 
فرانســوی »ماکاال« داســتانی درباره زندگی در کنگو، ساخته امانوئل گراس 
جایزه اصلی بخش جنبی هفته منتقدان کن را دریافت کرد. این فیلم با دریافت 
جایزه بزرگ نسپرسو یك جایزه نقدی 15 هزار یورویی را نیز از آن خود کرد.

در بخش هفته منتقدان که برای کشــف استعدادهای جدید اهدا می شود، 
هفت فیلم بلند داستانی حضور داشتند.

»گابریل و کوهستان« به کارگردانی فیلیپ گامارانو باربوسا برنده جنبی هفته 
منتقدان بود که جایزه ویژنری شــبکه 4 فرانسه را دریافت کرد. این جایزه به 
فیلم بلند داستانی اول یا دوم یك کارگردان که از خالقیت چشم گیر برخوردار 

باشد اهدا می شود.
فیلم فرانســوی »آوا« به کارگردانی لیا میسیوس هم جایزه SACD را از 

جامعه نویسندگان و آهنگسازان دراماتیك دریافت کرد.
فیلم اســپانیایی »محروم از ارث« ســاخته لورا فرس نیز جایزه الیکا سینه 

دیسکاوری را که به فیلم های کوتاه اهدا می شود از آن خود کرد.
جایــزه کانال پلوس برای فیلم های کوتاه نیز به فیلم لهســتانی »بهترین 

آتش بازی« ساخته الکساندرا ترپینسکا رسید.
هفتادمین دوره جشــنواره فیلم کن که از 17 می شــروع شده 2۸ می )7 

خرداد( به کار خود خاتمه می دهد.

با نخستین برگزیدگان 
هفتادمین دوره جشنواره کن 

فیلم ســینمایی چ به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم آشنا شوید
حاتمی کیا روز پنج شــنبه 4 خرداد ساعت 21 از شبکه 
آی فیلم پخش شــد. به گزارش روابط عمومی برنامه 
کافه فیلم، فیلم ســینمایی چ، 4 خرداد ســاعت 21 از 
شــبکه آی فیلم پخش شــد و بعــد از آن دکتر محمد 

صادقی با ابراهیم حاتمی کیا به گفتگو پرداخت.
در ایــن برنامه حاتمی کیا درباره روند شــکل گیری 
فیلــم، دلیل انتخــاب این مقطع تاریخی، شــخصیت 
شــهیدچمران، تکنیك های بــه کار رفته در فیلم و ... 

صحبت کرد.
داســتان این فیلم از بیست و پنجم تا بیست و هفتم 

مرداد 135۸ زندگی شهیدچمران را روایت می کند.
فریبرز عرب نیا، بابك حمیدیان، ســعید راد، مهدی 

ســلطانی، مریال زارعی و ... در ایــن فیلم ایفای نقش 
کرده اند.

کافه فیلــم با اجرای دکتر محمــد صادقی هر هفته 
ساعت 22:30 از شبکه آی فیلم پخش می شود.

فیلم جدید حاتمی کیا کلید خورد
آغــاز فیلمبرداری »به وقت شــام« در یك فرودگاه 
نظامــی همزمان بــا آغاز مــاه رمضــان در یکی از 
فرودگاه های نظامی کلید خورد. حاتمی کیا برای ساخت 
این فیلم چندباری به سوریه رفت و به تازگی نیز اعالم 
کرد موضوع فیلم درباره شهدای مدافع حرم خواهد بود. 
مثل همیشــه خبری درباره داستان فیلم منتشر نشده و 
احتماال باید تا جشــنواره فجر امسال منتظر »به وقت 

شام« بمانیم.

رهبر گــروه ُکر فیالرمونیك تهران از آماده ســازی این 
مجموعه موســیقایی برای برگزاری چند کنسرت ویژه در 
تابســتان امسال خبر داد. علیرضا شــفقی نژاد در گفتگو با 
خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های انجام گرفته 
در این گروه موســیقایی بیان کرد: بعد از چند برنامه ای که 

همراه با گروه کر نامیرا در ســال گذشته برگزار کردیم، هم 
اکنون مشــغول تمرین و آماده ســازی برای برگزاری چند 
کنســرت ویژه و متفاوت هســتیم که در تابستان امسال 
میزبان عالقه مندان موســیقی خواهد بود. وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه این کنسرت از شکل و شمایل بسیار ویژه ای 

برخوردار اســت و مطمئن هستم که می تواند مورد استقبال 
ویژه تماشاگران قرار بگیرد بنابراین ترجیح می دهم جزئیات 
کنســرت را در وقت دیگری اطالع رسانی کنم اما به طور 
حتم برنامه ها به شــکلی است که می تواند جزو مهم ترین 

برنامه های ما در عرصه اجراهای صحنه ای باشد.

حاتمی کیا با »چ« به کافه فیلم می رود

برنامه ویژه گروه ُکر فیالرمونیک تهران در تابستان
علیرضا شفقی نژاد رهبر گروه کر فیالرمونیک تهران:

تهران، شهر فردا


