
 21 روز پي��ش در جلس��ه  معارف��ه از 
عبدالعلي علي عس��گري، رييس جديد 
س��ازمان صدا و سيما س��والي پرسيده 
شد. تغيير معاونان سازمان تا چه ميزان 
در اولويت ش��ما خواهد بود؟ و پاس��خ او 
پاس��خي متفاوت و كم سابقه بود: »ما در 
اين مورد »كار فوري و ضربتي« را در نظر 
نداريم!«. از هنگامي كه زمزمه هاي رفتن 
س��رافراز و آمدن علي عس��گري شنيده 
ش��ده، گمانه زني ها براي تغيير مديران 
هم ب��اال گرفت. هرچند چن��دان نيازي 
به گمانه زني هم نبود. تش��ت اختالفات 
عميق س��رافراز و پورمحمدي از مدت ها 
پيش از بام افتاده بود و با رفتن س��رافراز 
بسياري منتظر يك خانه تكاني در سطح 
معاونت س��ازمان بودند. دقيقا مشخص 
نيس��ت كه منظور علي عسگري از »كار 
فوري و ضربتي« چه بوده، زيرا س��ونامي 
تغيي��ر مدي��ران س��ازمان آغاز ش��ده و 

كمابيش طبق پيش بيني ها همه چيز در 
حال تغيير اس��ت. تغييراتي كه بازگشت 
به دوره ضرغام��ي را تداعي مي كنند. به 
عبارت ديگر انتصاب هايي كه طي روزهاي 
گذش��ته صورت گرفته عمدتا بازگشت 
معاون��ان دوره پيش��ين به پس��ت هاي 
خود آنهاس��ت. رويكردي ك��ه از جهات 
متع��ددي مي تواند تامل برانگيز باش��د. 
اگرچه گمانه  زني ه��ا از حضور نيروهاي 
تازه نيز خب��ر مي دهند اما موج تغييرات 
از باالترين س��طح يعني معاونت س��يما 
آغاز ش��د. موج تغييراتي كه مي توان آن 

را »موج بازگشت« دانست. 

 بازگشت مرتضي ميرباقري به
معاونت سيما

مرتض��ي ميرباق��ري ك��ه در دوره اول 
اصالح��ات رييس س��ازمان جوانان بود، 
پس از بركناري از اين س��مت در س��ال 
84 ب��ه رس��انه ملي آم��د و پنج س��ال 
)1389-1384( به عنوان معاون سيما 
در ساختمان شيش��ه اي حضور داشت. 
در واق��ع او در دوره پنج س��اله دوم علي 
الريجاني در صداوسيما، معاون سيماي 
او بود. اما ش��هريور س��ال 89 اختالفات 
ميان ميرباق��ري و ضرغامي باالگرفت و 
علي دارابي جايگزين ميرباقري ش��د. او 
كه تا چن��د روز پيش مع��اون اجتماعي 
رحماني فضلي وزير كشور بود، مجددا 9 
خردادماه با حكم علي عسگري به عنوان 
معاون سيما منصوب شد. اما شايد يكي 
از جالب تري��ن بخش هاي اي��ن انتصاب 
فارغ از همه وجوه سياس��ي و فرهنگي، 
خواست هاي رييس سازمان از او باشد. در 
بخشي از حكم او آمده است: »بهره گيري 

از الگوي كارآمد و اثربخش مهندس��ي و 
مديريت پيام؛ عمق بخش��ي به برنامه ها 
ب��ا ابتنا ب��ر مطالع��ات مخاطب پژوهي؛ 
مقابل��ه موث��ر با جن��گ نرم دش��من و 
آرايش رس��انه اي نظام س��لطه؛ ارتقاي 
سطح كيفي و هنري توليدات نمايشي و 
مستند و ديگر ساختارهاي برنامه سازي؛ 
اس��تفاده از هنرمندان نخب��ه و متعهد؛ 
بهره گيري از برنامه ه��اي فاخر تاميني؛ 
ايجاد تن��وع و جذابي��ت در برنامه هاي 
طن��ز و س��رگرمي؛ گس��ترش و تعميق 
دين باوري و ارزش هاي اخالقي؛ معنوي 
و انقالبي در جامعه، ترويج سبك زندگي 
اسالمي � ايراني و تحكيم بنيان خانواده؛ 
تالش در جهت افزايش سرمايه اجتماعي 
كش��ور؛ ايجاد اميد و نش��اط در جامعه؛ 
تحول ش��بكه هاي تلويزيوني به رس��انه 
پيشرفت محور و توس��عه مدار با تاكيد بر 
اقتصاد مقاومتي؛ هم��كاري صميمانه با 
قواي سه گانه و ديگر دستگاه هاي اجرايي 
كش��ور؛ تهيه و اجراي پيوست رسانه اي 
طرح ها و اقدام��ات كالن ملي به ويژه در 
عرصه اعت��الي فرهنگي جامع��ه، مهار 
كردن و كاستن آس��يب هاي اجتماعي؛ 
تبيين پيشرفت هاي كشور در عرصه هاي 
علمي، فناوري، اجتماع��ي، اقتصادي و 
فرهنگي و كارآمدي نظام اسالمي، پرهيز 
جدي از هرگونه سياه نمايي در عين نقد 
منصفانه و مبارزه قاطع با فساد؛ ممانعت 
قاطع از ب��روز هرگونه دو قطبي س��ازي 
سياسي و اجتماعي در جامعه و تالش در 
جهت وحدت و انسجام ملي؛ ساماندهي 
افكار عمومي؛ توجه تام به آموزش روزآمد 
سرمايه انساني حوزه س��يما؛ همچنين 
اهتمام به جذب و ارتقاي نيروهاي نخبه 

مومن و انقالبي؛ همكاري وثيق با مراكز 
علمي، پژوهشي، دانشگاهي و حوزوي و 
نيز جامعه هنري كش��ور، ارتقاي ضريب 
نفوذ رسانه با استفاده از فضاي مجازي و 
فرآيندهاي تعاملي در اين عرصه، همگي 
از جمله ماموريت هاي خطير شماست.«

بازگشت پورمحمدي به شبكه سه
دومينوي تغييرات با شبكه سه ادامه يافت 
و مرتضي ميرباقري كه به جاي علي اصغر 
پورمحمدي روي صندلي معاونت نشسته 
بود 15 خردادماه در حكمي پورمحمدي 
را به عنوان مدير شبكه سه منصوب كرد. 
پورمحمدي از س��ال 1382 مدير شبكه 
س��ه بود. اما چهار س��ال پيش در مهرماه 
او ج��اي خود را ب��ه قائم مقام��ش يعني 
مجي��د زين العابدي��ن س��پرد. غالمرضا 
ميرحسيني مدير سابق شبكه سه ديروز 
در گفت وگو با خبرگزاري مهر اعالم كرد 
پي��ش از اين دوبار اس��تعفا داده بوده كه 
پورمحمدي با استعفاي او موافقت نكرده 
است. ميرحسيني، در خصوص وضعيت 
سريال سازي در شبكه سه كه از اتفاق به 
خاطر پخش برنامه نود و ديگر برنامه هاي 
ورزشي جزو پرمخاطب ترين شبكه هاي 
سراسري به حس��اب مي آيد هم توضيح 
داد: »ب��ه داليل مش��كالت مال��ي كه در 
همه شبكه ها و مركز امور نمايشي سيما 
وجود داشت پشتيباني مالي براي توليد 
و پخش سريال در شبكه سه رخ نداد و در 
س��ال 94 جز »در حاش��يه 1 و 2« و يك 
سريال كه محصول معاونت برون مرزي 
بود، مجموعه نمايشي ديگري به ما داده 
نشد. بنابراين ما مجبور شديم باكس هاي 
نمايشي را با آثار ديگري پر كنيم. اكنون 
بعد از ماه مبارك رمضان س��ريال »پريا« 
را در كنداكتور پخش داريم و سه سريال 
ديگر ه��م در حال توليد هس��تند كه به 
تن��اوب مي توانن��د به پخش برس��ند. « 
او همچنين گفته اس��ت س��ه سال ديگر 
بازنشسته مي شود اما »با اين تغييرات« 
ترجيح مي دهد كه بازنشس��تگي زودتر 
از موعد داش��ته باش��د. باي��د منتظر بود 
و ديد آيا ش��بكه  س��ه به عن��وان يكي از 
پرمخاطب ترين شبكه هاي رسانه  ملي كه 
در س��ال هاي اخير با افت شديد مخاطب 
به ويژه در حوزه سريال سازي مواجه بوده، 
مي تواند شرايط خود را تغيير دهد يا خير. 

بازگشت عليرضا برازش به شبكه 
يك

16خرداد ماه نوبت به شبكه يك رسيد تا 
تغيير مديريتي را تجربه كند. ميرباقري 
روز يكشنبه در حكمي عليرضا برازش را 
به عنوان مدير شبكه يك سيما منصوب 
كرد. برازش كه س��ال 84 ب��ه مديريت 
ش��بكه يك منصوب شده بود چهار سال 
بعد به دليل مش��كالت جس��مي از اين 
س��مت اس��تعفا داد. مرتضي ميرباقري 
معاون وقت س��يما چند ماه بعد در دي 
ماه س��ال 88 اين بار برازش را به س��مت 
مديري��ت ش��بكه دو منصوب ك��رد. اما 
چهار سال بعد وقتي ضرغامي در حكمي 

ميرباقري را از سمت معاونت سيما بركنار 
ك��رد، دو روز بعد عليرضا ب��رازش نيز از 
شبكه  دو رفت و علي بخشي زاده جاي او 
را گرفت. در هر حال شبكه يك به عنوان 
نخستين شبكه س��ازمان صداوسيما و با 
تاريخچه درخشان در حوزه سريال سازي 
جاي��گاه وي��ژه اي دارد و حض��ور برازش 
مي تواند براي اهالي اين ش��بكه خبري 
خوش تلقي ش��ود. عليرضا ب��رازش كه 
پيش از اي��ن مديريت ش��بكه يك و دو 
سيما را برعهده داشته در زمان مديريت 
به مفاهيم ماورايي عالقه خاصي داشت و 
سريال هاي »اغما« و »او يك فرشته بود« 

در زمان مديريت او ساخته شد. 

 گمانه زني هايي براي
 مديران ديگر شبكه ها

همزم��ان ب��ا انتصاب مج��دد علي اصغر 
پورمحمدي، معاون پيش��ين س��يما به 
عنوان مدير ش��بكه سوم سيما و عليرضا 
ب��رازش ب��ه عن��وان مدير ش��بكه يك 
گمانه زني هايي درباره تركيب مديريتي 
ساير ش��بكه هاي اصلي نيز مطرح شده 
كه عمدتا حول و ح��وش گردش اصلي 
مديريتي اين س��ازمان متمركز اس��ت. 
بر اس��اس اين گمانه زني ه��ا محمدرضا 
جعفري جلوه در س��مت مديريت شبكه 
دوم سيما ابقا خواهد شد. حسن ملكي، 
مدير ش��بكه چهار س��يما يكي ديگر از 
مديراني اس��ت كه در جايگاه خود باقي 
خواهد ماند. در ش��بكه پنجم سيما نيز 
با كمي تغيي��ر در مديريت ه��ا احتمال 
حضور حسين ساري مدير شبكه آموزش 
به عن��وان مدير اين ش��بكه جدي ترين 
گزينه اس��ت. اما براي مديريت ش��بكه 
آموزش و مستند نيز اگر چه گزينه هايي 
مطرح شده اند اما مشخص نيست در اين 
دو ش��بكه چه تغييراتي رخ خواهد داد. 
سرنوشت مديريت ش��بكه خبر نيز پس 
از مشخص ش��دن تكليف معاونت خبر 
رسانه ملي، مشخص خواهد شد و ظاهرا 
هنوز درباره تغيي��رات مديريتي در اين 
بخش جمع بندي صورت نپذيرفته است. 
با همه اي��ن حرف ها محمد س��رافراز با 
آمدورفت��ي كوت��اه و به عن��وان »دولت 
مستعجل« سازمان صدا و سيما ركوردي 
بي سابقه را از خود به جا گذاشت كه بعيد 
مي رس��د به زودي تكرار شود. وضعيت 
رس��انه ملي در س��ال هاي اخير و اقبال 
عمومي نسبت به شبكه هاي ماهواره اي 
دغدغه هاي عديده اي را براي مسووالن 
اين س��ازمان ايجاد كرده است. فرهنگ 
به عنوان يك��ي از اركان نظام جمهوري 
اس��المي بخش از بزرگي از تحقق را در 
رسانه ملي دنبال مي كند و تغيير سريع 
سرافراز و آمدن علي عسگري تاكيد اين 
س��ازمان را روي اين مساله بيش از پيش 
نش��ان مي دهد. در ش��تاب سرس��ام آور 
ش��بكه هاي ماه��واره اي و رس��انه هاي 
مجازي رس��انه ملي بايد تدبيري كارآمد 
بينديش��د. بايد ديد آيا تغييرات كنوني 
مي توان اين قطار قدرتمند را به ريل خود 

بازگرداند يا خير. 

بازگشت به »پست قبلي«

  مديران دوران ضرغامي 
يكي يكي سر پست هاي خود بازمي گردند 

استقبال گسترده از نخستين 
تك  اكران عمومي »فروشنده« 

فرهادي در پاريس
»فروش��نده«، تازه تري��ن و هفتمي��ن 
فيلم بلن��د اصغ��ر فره��ادي در اولين 
نمايش عمومي اش در پاريس با استقبال عالقه مندان 
به س��ينماي ايران روبه رو ش��د. آخرين فيلم فرهادي 
كه جايزه بهتري��ن فيلمنامه را براي اي��ن كارگردان و 
جايزه بهترين بازيگر مرد را براي ش��هاب حسيني در 
شصت ونهمين جشنواره كن به ارمغان آورد، در بخش 
پانوراماي جش��نواره فيلم هاي ايراني در شهر پاريس 
روي پرده رفت. اين نخستين اكران فيلم »فروشنده« 
پس از جشنواره كن محسوب مي شود كه با صف طويل 
تماشاگران پشت در س��ينماي نيو اودئون پاريس هم 
روبه رو شد. فروش��نده داستان زندگي زوجي است كه 
پ��س از نقل مكان به خان��ه جديد و به هن��گام اجراي 
نمايش »مرگ فروشنده« اثر آرتور ميلر، رابطه شان رو 
به تلخي و تباهي م��ي رود. فيلم هاي ديگري همچون 
آخرين ساخته بهنام بهزادي »وارونگي«، »احتمال باران 
اسيدي« به كارگرداني بهتاش صناعي ها، »چهارشنبه، 
19 ارديبهشت« از وحيد جيليل وند، »پريدن از ازتفاع 
كم« به كارگرداني حامد رجبي و »يك شهروند كامال 
معمولي« از مجيد برزگر ني��ز از ديگر فيلم هاي ايراني 
بودند كه در قالب اين جش��نواره ب��ه نمايش درآمدند. 
بخش ديگر جش��نواره فيلم هاي ايران��ي در پاريس به 
مرور س��ينماي كمدي ايران اختصاص داشت. در اين 
بخش، فيلم هاي »شب نش��يني در جهنم« س��اخته 
ساموئل خاكچيان و موشق سروري، »اجاره نشين ها« از 
داريوش مهرجويي، »ليلي با من است« و »مارمولك« 
س��اخته كمال تبريزي، »دايره زنگ��ي« به كارگرداني 
پريسا بخت آور، »پا در هوا« ساخته نادر تكميل همايون 
و »آتش بس« از تهمينه ميالني نمايش داده مي شوند. 
»فروشنده« در حالي در چهارمين جشنواره فيلم هاي 
ايراني در پاريس اولين اكران خود را تجربه مي كند كه 
پيش از اين كمپاني توزيع فيلم ممنتو كه امتياز فيلم 
»فروشنده« را خريداري كرده، خبر از اكران اين فيلم 
در آلمان و بريتانيا داده بود. اين كمپاني همچنين اعالم 
كرده قراردادهايي با بلغارس��تان )بلغاريا فيلم ويژن( و 
جمهوري چك و اسلواكي )آرتكام( و روماني )ماكوندو( 
براي اكران اين فيلم امضا كرده اس��ت. »فروشنده« در 
جشنواره كن نيز قراردادهايي براي توزيع اين فيلم در 
امريكاي التي��ن و اكران در آرژانتين، برزيل و مكزيك، 
كلمبيا، پرو، اكوادور، بوليوي و امريكاي مركزي بسته 
اس��ت. اين فيلم در چين نيز با بخش نمايش ديجيتال 
قرارداد بسته و در هنگ كنگ و ماكوئو و تايوان نيز نمايش 
داده خواهد ش��د. قراردادهاي جديد شامل نمايش در 

استراليا و نيوزيلند نيز مي شود. 

 دوازدهمين نمايش�گاه س�االنه حروف نگاري 
پوستر اسماءالحس�ني امروز در خانه هنرمندان 

ايران افتتاح مي شود. 
 فيل�م س�ينمايي »پارمي�دا« به نويس�ندگي و 
كارگرداني آرش سنجابي امروز وارد شبكه نمايش 

خانگي مي شود. آنا
نمايش�نامه هاي »هيپوفي�ز« و »ش�ب هاي   
آويني�ون« از آث�ار ك�وروش نريماني در س�الن 
دراماتيسكاي شهر گوتنبرگ سوئد روي صحنه 

مي روند. مهر
 مجموعه »پادري« به كارگرداني محمدحسين 
لطيف�ي از روز سه ش�نبه 18 خردادماه س�اعت      

22:15 از شبكه اول سيما پخش مي شود. 
 انيميشن »پش�ت ورو « امروز ساعت 17:30 در 
س�الن اس�تاد ناصري خانه هنرمن�دان ايران به 

نمايش درمي آيد. مهر

اجراي كيهان كلهر با اركستر سمفونيك هارتفورد در امريكا
كيهان كلهر در تازه ترين اجراي خارج از كشورش همراه با اركسترسمفونيك هارتفورد روي صحنه مي رود. رهبري اين اركستر بر عهده كاروالين كوان است و كيهان كلهر در كنار اين اركستر، كمانچه خواهد 

نواخت. اين اجرا از 9 تا 12 ماه ژوئن )20 تا 23 خردادماه( روي صحنه مي رود. اركسترسمفونيك هارتفورد يك اركستر امريكايي در شهر هارتفورد است و يكي از اركسترهاي مهم اين منطقه محسوب مي شود. 
كيهان كلهر پيش از اين، 9 شب اجرا در تهران در تاالر وحدت داشت و تور شهرستان هاي خود را نيز پس از حدود 8 سال در ايران روي صحنه برد. 

خبركوتاه 

پرده نقره ايسرخط خبرها

هنر و ادبيات دوشنبه  17  خرداد  1395، 30شعبان1437،  6 ژوئن 2016،  سال سيزدهم، شماره 123544 honar@etemadnewspaper.ir

بازگشت به 
پست هاي سابق

تغيي�ر  مي  نا س�و
مدي�ران س�ازمان آغاز 
ش�ده و كمابي�ش طبق 
پيش بيني ه�ا همه چي�ز 
در ح�ال تغيي�ر اس�ت. 
تغييراتي كه بازگشت به 
دوره ضرغامي را تداعي 
مي كنند. به عبارت ديگر 
انتصاب هاي�ي ك�ه طي 
روزهاي گذشته صورت 
گرفته عمدتا بازگش�ت 
معاونان دوره پيشين به 
پست هاي خود آنهاست.

تلويزيون

پيام رضايي

 محمد رحمانيان كه قرار اس��ت نمايش 
»مجل��س ضرب��ت زدن« نوش��ته بهرام 
بيضايي را روي صحنه ببرد در نشس��ت 
خبري اين نمايش كه روز گذشته برگزار 
ش��د درباره روند تمرين و اجراي اين اثر 
و حاش��يه هاي اج��راي آن صحبت كرد. 
محمد رحمانيان در ابتداي اين نشست 
درباره روند تصميم گي��ري براي توليد و 
اجراي نمايشنامه »مجلس ضربت زدن« 
به نويس��ندگي بهرام بيضاي��ي، توضيح 
داد: »پيش از عي��د به من و حميد امجد 
پيشنهاد شد تا نمايشنامه هاي »مجلس 
ضربت زدن« و »مه��ر و آينه ها« را اجرا 
كنيم ام��ا به دليل اينكه پيگيري نش��د، 
من توليد نمايش »عاش��قيت« را شروع 
كردم. بع��د از آن در ارديبهش��ت  ماه بار 
ديگ��ر صحبت ب��راي اج��راي »مجلس 
ضرب��ت زدن« در تاالر وحدت ش��د اما 
س��الن اصلي مجموعه تئاتر ش��هر براي 
اج��راي ما و طراحي صحن��ه مدنظر من 
و محسن شاه ابراهيمي مناسب بود.« به 
گفته رحماني��ان اجراي اين نمايش قرار 
بود از 18 خردادماه و همزمان با آغاز ماه 
رمضان ش��روع ش��ود كه به دليل تاخير 
در اجراي نماي��ش قبلي اين اجرا به يك 
هفته بعدتر موكول شده است. رحمانيان 
درباره نظر به��رام بيضايي درباره اجراي 
نمايش��نامه »مجلس ضرب��ت خوردن« 
هم توضيحاتي ارايه داد: »اين نمايشنامه 
چاپ ش��ده و همه با ميزان ملتهب بودن 
آن آشنا هس��تيد. آقاي بيضايي فقط به 
ش��رط اينكه حتي يك كلم��ه از اثر هم 
حذف نش��ود اجازه اج��را را داد. من هم 
تصميم گرفت��م اگر حتي ي��ك كلمه از 
اثر حذف شود، تمرين نمايش را تعطيل 
كنم كه خوشبختانه اين كار بازبيني شده 

و هيچ مشكلي نداشته است.«

رحمانيان ب��ا بيان اينكه با اج��ازه بهرام 
بيضايي نقش نويس��نده در نمايش��نامه 
»مجل��س ضرب��ت زدن« از م��رد به زن 
تغيي��ر كرد، درب��اره موضوع��ات اصلي 
نمايشنامه »مجلس ضربت زدن« گفت: 
»اي��ن نمايش��نامه داراي س��ه موضوع 
اصلي ش��هادت حضرت علي )ع(، مساله 
قتل هاي زنجيره اي و سختي هايي كه بر 
سر اجراي يك نمايش وجود دارد، است.«

بخش اصلي صحبت ه��اي رحمانيان در 
نشست ديروز به مشكالت احتمالي براي 
اجراي عمومي »مجل��س ضربت زدن« 
اختصاص داش��ت. رحمانيان با اشاره به 
اينكه هيچ كاري از بهرام بيضايي نيست 
كه با مخالفت مواجه نشود، توضيح داد: 
»مسووالني كه از ما خواستند اين نمايش 
را اجرا كنيم، مشخص نيست كه با حمله 
احتمالي گروه هايي كه بعدا اس��امي آنها 
را اع��الم خواهم ك��رد، جامي زنند يا در 
كن��ار نمايش خواهند مان��د. يك عده از 
مسووالن تنها كت و شلوار خود را عوض 
كرده ان��د و برخي نيز اس��م گروه ش��ان 
را تغيي��ر داده ان��د و از محافظ��ه كار به 
اصالح طلب يا به تدبي��ر و اميد تغيير نام 

داده اند.«
رحمانيان با اش��اره به مش��كالتي كه بر 
س��ر آثار خ��ود نظي��ر »مجلس نامه« و 
»نهرفيروزآب��اد« رخ داد، درباره احتمال 
اجراي نمايش »مجلس ضربت زدن« در 
خارج از كش��ور گفت: »اين نمايش براي 
اجرا در خارج از كش��ور اسپانس��ر دارد و 
احتماال در كش��ورهاي ح��وزه امريكاي 

شمالي آن را اجرا خواهيم كرد.«
رحماني��ان با اش��اره ب��ه اينك��ه بعد از 
مجموعه ه��اي تلويزيوني »علي ش��ير 
خدا« به كارگرداني ركن الدين خسروي 
و »امام عل��ي )ع( « ب��ه كارگرداني داود 
ميرباقري، نمايش��نامه »مجلس ضربت 
زدن« از جمله آثار مهم نمايشي با موضوع 

حضرت علي )ع( اس��ت، گفت: »در اين 
نمايش��نامه آقاي بيضايي درباره رس��م 
نخبه كشي صحبت مي ش��ود و فرق سر 

يك روشنفكر شكافته مي شود.«
رحمانيان در بخش ديگري از نشس��ت 
رس��انه اي نماي��ش »مجل��س ضرب��ت 
زدن« درباره پيش بيني خود از بازخورد 
مخاطبان تئاتر خارج از كش��ور از اجراي 
اين نمايش، توضيح داد: »س��ال ها است 
ك��ه مخاطب��ان مقي��م خارج از كش��ور 
تماشاگر اجراهاي لس آنجلسي هستند 
ولي به واسطه اجراهايي كه من و محمد 
يعقوبي در كانادا داش��تيم بخش زيادي 
از دانش��جويان و متفكران به تماش��اي 
اين آثار در س��الن هاي تئاتر نشس��تند. 
اي��ن فضا ب��ا حض��ور آق��اي بيضايي در 
دانشگاه اس��تنفورد هم روي مخاطبان 
تئاتر در امريكاي شمالي تاثيرگذار شد. 
درست است كه نمايش هاي ما مثل آثار 
لس آنجلسي كه ش��هرام شب پره در آنها 
بازي مي كن��د در كش��ورهاي امريكاي 
ش��مالي مخاطب نخواهد داش��ت، ولي 
مطمئنم ك��ه اجراي »مجل��س ضربت 
زدن« ب��ا اس��تقبال مخاطب��ان مواجه 

مي شود.«

اين كارگ��ردان در ادامه س��خنان خود 
درب��اره برخ��ي برخورده��اي احتمالي 
رس��انه اي با اج��راي نماي��ش »مجلس 
ضربت زدن«، هم توضيح داد: »بخش��ي 
از رسانه هاي كشور تحت تاثير وهابيون 
هستند و به همين دليل در مقابل اين اثر 
و كال هنر مقابله مي كنند. به خصوص كه 
اين نمايش درباره تاريخ ش��يعه اس��ت و 
وهابيون شمشير خود را براي شيعه كشي 

باال برده اند.«
مهت��اب نصيرپ��ور از بازيگ��ران نمايش 
»مجلس ضربت زدن« ه��م در ادامه اين 
نشس��ت، در صحبت هاي كوتاهي گفت: 
»اين نمايشنامه چاپ ش��ده و اميدوارم 
فضاي بحث و گفت وگو و اجراي اين آثار 
فراهم ش��ود. در س��ينما هم اين اتفاق با 
توليد فيلمي چون »روز رستاخيز« افتاد.«

در اين نشس��ت رض��ا مواليي، اش��كان 
خطيبي، سانيا ساالري و ياسر خاسب از 
ديگر عوامل و بازيگران نمايش »مجلس 
ضرب��ت زدن« حاض��ر بودند. ب��ه گفته 
رحمانيان، نمايش »مجلس ضربت زدن« 
در روزه��اي پنجش��نبه و جمعه دو اجرا 
خواهد داشت كه دومين اجراي نمايش 

در ساعت 23 خواهد بود. 

كاري از بيضايي نيست كه با مخالفت روبه رو نشود
محمد رحمانيان از اجراي نمايش »مجلس ضربت زدن« در ماه رمضان گفت

صحنه

گروه هنر و ادبيات

اكران فيلم هاي خاطره انگيز 
در ماه رمضان

درخواست جايزه ادبي 
 »گوزن زرد« 

از عالقه مندان به كتاب

به مناسبت ماه مبارك رمضان 30 فيلم خاطره انگيز از 
30 كارگردان سينماي ايران از 18 خرداد تا 22تير ماه 
هر شب ساعت يك بامداد در اين پرديس سينمايي به 
نمايش در مي آيد. در اين برنامه كه با عنوان »30 شب، 
30 كارگردان« برگزار مي شود، آثاري از علي حاتمي، 
بهرام بيضايي، امير نادري، مس��عود جعفري جوزاني، 
كمال تبريزي، كيانوش عي��اري، كيومرث پوراحمد، 
رخشان بني اعتماد، اصغر فرهادي،عباس كيارستمي، 
داريوش مهرجويي، مجيد مجيدي و... روي پرده مي رود. 
عوايد حاصل از بليت فروشي اين فيلم ها به امور خيريه 

اختصاص مي يابد. ايسنا

جايزه ادب��ي »گ��وزن زرد« كه بي��ش از دو دوره از 
برپايي آن نمي گذرد، خواهان مساعدت هاي معنوي 
و خدماتي براي برپايي اين جايزه از س��وي خانوادها 

و عالقه مندان به فرهنگ كتاب و كتابخواني شد. 
متولي��ان جايزه »گ��وزن زرد« كه در زم��ره جوايز 
غيردولتي است، با قراردادن آدرس ايميلي به نشاني 
gavaznzard@gmail.com در فضاي مجازي 
اع��الم كرده اند كه اگر دوس��ت داري��د در برگزاري 
جشن پاياني دومين دوره اين جايزه مشاركت كنيد، 
مي تواني��د كمك هاي نقدي ت��ان را از طريق لينكي 
كه آدرس آن قيد ش��ده اس��ت به گ��وزن زرد هديد 

بدهيد. ايسنا


