
درگذشت مارتين الندو 
ستاره فيلم »اد وود«

مارتين الندو بازيگ��ري كه قدبلندي و 
كم رويي اش، حض��ور او را در فيلم هاي 
كارگردانان��ي همچون آلفرد هيچ��كاك، وودي آلن و 
تي��م برتون تضمين ك��رد، روز ش��نبه در لس آنجلس 
درگذشت. او 89 ساله بود و اين خبر را روابط عمومي او 
تاييد كرده است. اگرچه الندو نخستين بار در 31 سالگي 
براي بازي در فيلم »تپ��ه پورك چاپ« جلوي دوربين 
لوييس مايلستون و گريگوري پك رفت اما 36 سال بعد 
با به تصوير كشيدن شخصيت بال الگوسي در فيلم »اد 
وود« به اوج حرفه خود رس��يد. با بازي در اين فيلم كه 
زندگينامه كارگردان بدنام فيلم علمي- تخيلي »طرح 
ش��ماره 9 بيرون از فضا« به كارگرداني تيم برتون بود، 
جايزه بهترين بازيگ��ري نقش مكمل مرد را از آن خود 
كرد. الگوسي ستاره سابق فيلم هاي ژانر وحشت دهه 
1930 همانند »كنت دراكوال« بود و الندو با ايفاي اين 
شخصيت حقيقي نشانه اي از آينده خود را در آن ديد. 
الندو پيش از دريافت جايزه اسكارش درباره اين بازيگر 
گفته بود: »الگوسي... نيرومندي ملموس و هيبتي در 
حضورش داشت كه نمي توانستي آن را به دست بياوري. 
اما اين شهر لعنتي او را زير سوال برده بود... و من مي توانم 
اين وضعيت را به خودم نسبت بدهم. بارها ديده ام اين 
اتفاق افتاده اس��ت. براي خودم هم روي داده اس��ت.« 
هاليوود با اهداي اين جايزه بازگش��تي را جشن گرفت 
ك��ه چند دهه قبل ناممكن به نظر مي رس��يد. مارتين 
الندو س��ال 1928 در خانواده اي يهودي در بروكلين 
نيويورك به دنيا آمد. در 17 سالگي كارتونيست نشريه 
»New York Daily News«  ش��د. پنج سال بعد 
اين ش��غل را رها كرد تا به تحصيل در رش��ته بازيگري 
مش��غول ش��ود و در س��ال 1955 در اس��توديويي به 
سرپرستي لي استراسبرگ آزمون بازيگري داد. فقط او 
و استيو مك كويين در اين آزمون پذيرفته شدند. سال 
1959 با ايفاي نقشي كوتاه در درام جنگي »تپه پورك 
چاپ« و ايفاي نقش��ي بلند در تريلر پرهزينه »شمال 
از ش��مال غربي« آلفرد هيچكاك وارد دنياي حرفه اي 
سينما ش��د. هر چند در دهه 1960 براي پيشرفت در 
تقال بود اما با بازي در فيلم هاي »كلوپاترا« و »بهترين 
داستان نقل شده« و دستمزدي پايين راه به جايي نبرد. 
در تلويزيون موفق تر بود و در س��ريال هاي تلويزيوني 
محبوب مانند »دود اس��لحه«، »منطقه نيمه روشن« 
و »ساعت آلفرد هيچكاك« شخصيتي مهمان را بازي 
كرد. در نهايت و در سال 1966 امضاي خود را بر سريال 
»ماموريت غيرممكن« گذاشت و شخصيت رالين هند، 
»مرد هزارچهره« را ايفا كرد. اين شخصيت ويتريني از 
استعدادهاي بازيگري الندو شد و اين فرصت را به او داد 
تا حتي در يك قسمت از اين سريال چند شخصيت را 
ايفا كند. س��ال 1969 اين سريال را ترك كرد اما ادامه 
مس��ير در س��ينما براي او دش��وارتر بود. بعدها درباره 
اين دوره گفت: »هيچ كس من را نمي ش��ناخت. فقط 
مي دانس��تند من همان بازيگر »ماموريت غيرممكن« 
هستم. من در فهرست هاي انتخابي هيچ كس نبودم. 
منظورم اين است كه حتي اجازه ورود به استوديو را هم 
به من نمي دادند. « در دهه 70 ش��خصيت  شرور فيلم 
»من را آقاي تيب��ز صدا كنيد!« را بازي ك��رد اما بازي 
نقش هاي سينمايي براي او دشوار بود بنابراين دوباره 
به تلويزيون بازگشت و در سريال علمي- تخيلي »فضا 
1999« ايفاي نقش كرد. يك دهه ديگر براي رسيدن 
ب��ه اوج موفقيت باقي مانده بود. س��ال 1987 در فيلم 
زندگينامه اي »تاكر: مرد و روياهايش« جلوي دوربين 
فرانسيس فورد كاپوال ظاهر شد. براي بازي در اين فيلم 
برن��ده جايزه گلدن گلوب و نام��زد بهترين بازيگر مرد 
مكمل شد. الندو سرعت پيش��رفتش را با ايفاي نقش 
مكمل ديگري در فيلم »جرم ها و بزهكاري ها« ساخته 
1989 وودي آلن، باال برد و نامزد جايزه اس��كار ش��د. 
سرانجام 5 سال بعد توانست جايزه اسكار را براي بازي 
در فيلم »اد وود« از آن خود كند. او كه جايگاه خود را در 
هاليوود محكم كرده بود توانست در كنار بازيگراني مانند 
آل  پاچينو، جيم كري و هريسون فورد ايفاي نقش كند. 

   مراس�م رونماي�ي از كتاب »وش وش، وش�ي، 
وش�ان، س�ياوش« نوش�ته محمدرضا يوسفي، 
ش�نبه 31 تيرماه س�اعت 10:30 در فرهنگسراي 

بهمن برگزار مي شود. 
   نماي�ش كم�دي موزي�كال »خس�يس« ب�ه 
كارگردان�ي مريم كاظمي روز جمعه 30 تيرماه در 

پرديس تئاتر تهران افتتاح مي شود. 
   اجراي پرواز هماي و گروه »مس�تان« همراه با 
يك اركستر س�مفونيك به رهبري انريكو جروال 

طي ۲ شب در كاخ نياوران روي صحنه مي رود. 
   فيل�م كوت�اه »روتوش« ب�ه كارگردان�ي كاوه 
مظاه�ري، برن�ده جايزه بهتري�ن فيل�م از نگاه 

تماشاگران جشنواره ويالدوكند پرتغال شد. 
   پوس�تر فيل�م س�ينمايي »زادبوم« س�اخته 
ابوالحس�ن داوودي در آس�تانه اك�ران عمومي 

رونمايي شد. 

اكران »ساعت ۵ عصر« مهران مديري از چهارشنبه
غالمرضا فرجي، س�خنگوي ش�وراي صنفي نمايش از اكران فيلم سينمايي »ساعت ۵ عصر« از چهارشنبه ۲۸ تيرماه در سينماهاي كش�ور خبر داد. به گفته فرجي فيلم سينمايي »ساعت ۵ عصر« به كارگرداني 
مهران مديري از روز چهارشنبه ۲۸ تيرماه به جاي فيلم سينمايي »نهنگ عنبر« در گروه سينمايي قدس اكران مي شود. فيلم هاي ديگري كه در حال حاضر در سينماهاي كشور در حال اكران هستند، به دليل كف 
فروش باال همچنان به نمايش خود ادامه مي دهند. همچنين به دليل تخلف بعضي از سينماها در نمايش فيلم »مسلخ« به كارگرداني اصغر نصيري، اكران اين فيلم يك هفته ديگر در سينماهاي كشور ادامه دارد. 

گروه تئاتر تازه جديدترين اثر خود را با عنوان »پسران 
تاريخ« از هفته اول مردادماه در سالن چارسو روي صحنه 
مى برد. پيش فروش بليت نمايش »پس��ران تاريخ« به 
كارگرداني اشكان خيل نژاد و نوشته الن بنت، با برگردان 
محسن ابوالحس��ني كه از هفته اول مرداد اجراي خود 
را در س��الن چهارسوي تئاترش��هر آغاز مي كند، از روز 
سه ش��نبه 27 تيرماه ساعت 12 در سايت تيوال شروع 
مى ش��ود. بازيگران اين نمايش، به ترتيب حروف الفبا، 
محسن ابوالحس��ني، مجيد آقاكريمى، مهرداد بابايى، 
س��ينا باالهنگ، محمد برهمنى، س��جاد حميديان، 
حامد رس��ولى، حميد رحيمى، مهدى شاهدى، مريم 

نورمحمدى و اميرمسعود واعظ تهراني هستند. 

سريال »سايه بان« به تهيه كنندگي نويد محمودي در 
حوالي پل چوبي تهران كليد خورد. در نخستين روز 
از ضبط سريال »س��ايه بان« علي اوسيوند و مجتبي 
پي��رزاده مقابل دوربين جمش��يد محم��ودي قرار 
گرفتند. اين مجموعه كه با خط محوري جوانمردي و 
همدلي جوانان شكل گرفته و قرار است از اوايل آذرماه 
روانه آنتن شود، توس��ط سعيد دولتخاني و جمشيد 
محمودي نگاشته ش��ده است. »سايه بان« محصول 
گروه فيلم و س��ريال شبكه دو است و از بازيگران اين 
مجموعه مي توان به امين تارخ، رويا تيموريان، آزيتا 
حاجيان، پريوش نظريه، بهزاد فراهاني، علي اوسيوند، 
هستي مهدوي فر، كاوه خداشناس، خاطره حاتمي، 

مجتبي پيرزاده، حسام محمودي اشاره كرد. ايسنا

خبر كوتاه

 اجراي »پسران تاريخ«
از هفته اول مرداد

»سايه بان« برادران محمودي 
كليد خورد

انتشار ترجمه رماني عاشقانه 
از كالين هوور

آن سوي آب هاسرخط خبرها

هنر و ادبيات سه شنبه   27  تير1396، 23  شوال 1438، 18 جوالي2017،  سال پانزد                        هم، شماره 1۲3857 honar@etemadnewspaper.ir

اداره تداركات خارجی كاال شركت ملی حفاری ايران

آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی 
شركت ملی نفت ايرانشركت ملی حفاری ايران

سهامي خاص

نوبت اول

شرح مختصر كاال :
شركت ملی حفاری ايران به نشانی اهواز – بلوار پاسداران باالتر از ميدان فرودگاه در نظر دارد موتورهای درون چاهی )DOWN HOLE MOTOR( برندLang Fang  مورد 

نياز خود را از شركت های واجد صالحيت و از طريق مناقصه عمومی يك مرحله ای ) به روش فشرده ( با شرايط ذيل تأمين نمايد.
الف : ارزيابی كيفی مناقصه گران : اين ارزيابی وفق آيين نامه اجرايی بند ج ماده 1۲ قانون برگزاری مناقصات و براساس كار برگ های استعالم ارزيابی كيفی موجود در اسناد مناقصه 

صورت می پذيرد . حداقل امتياز كيفی قابل قبول برابر 60 می باشد.
ب : تهيه اسناد مناقصه :

خريد اس�ناد : متقاضيان شركت در فرآيند ارجاع كار می بايست مبلغ ۵10/000 ريال به حساب سيبا به شماره ۲1746۵۲۲0۵004 نزد بانك ملی شعبه اهواز كد 6۵01 بنام شركت 
ملی حفاری ايران واريز و اصل فيش واريزی را ارائه نمايند.

دريافت اس�ناد : كليه اش�خاص حقيقی يا حقوقی متقاضی ش�ركت در فرآيند ارجاع كار می توانند از تاريخ انتش�ار آگهی مناقصه نوبت دوم لغايت 10 روز بعد ، می بايست ضمن 
ارسال تقاضای رسمی و با مراجعه حضوری به آدرس اهواز – بلوار پاسداران – باالتراز ميدان فرودگاه – شركت ملی حفاری ايران – ساختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول – سالن 

113 – اداره تداركات خارجی كاال اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
نكته مهم : فقط اشخاص حقيقی يا حقوقی كه در مهلت مقرر مندرج در اين آگهی و طبق شرح فوق نسبت به خريد و دريافت اسناد مناقصه اقدام می نمايند به عنوان مناقصه گر 

شناخته می شوند .
ج : تحويل پاكات پيشنهاد و استعالم های ارزيابی كيفی : مناقصه گران می بايست حداكثر ظرف 40 روز پس از آخرين روز مهلت دريافت اسناد مناقصه ، نسبت به تحويل هم زمان 
پاكات پيشنهاد )شامل ضمانتنامه )الف(، اسناد مناقصه مهر و امضا شده )ب( و پيشنهادهای مالی )ج(( همراه با استعالم )كاربرگ(های ارزيابی كيفی شامل مستندات و مدارک 
الزم ) به صورتهای مكتوب و كپی نرم افزاری بر روی لوح فش�رده( به آدرس : اهواز – فلكه فرودگاه – ش�ركت ملی حفاری ايران – س�اختمان پايگاه عملياتی – طبقه اول – پارت 

B – اتاق 107 – دبيرخانه كميسيون مناقصات اقدام نمايند .
نكته مهم : آخرين مهلت برای انصراف مناقصه گران ، آخرين روز مهلت تعيين شده جهت تحويل پيشنهادات می باشد.

د : تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : 
نوع تضمين : الف – ضمانت نامه بانكی و يا ضمانتنامه های صادره از موسس�ات اعتباری غير بانكی كه دارای مجوز فعاليت از س�وی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران هستند. 

ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده شركت ملی حفاری ايران
مدت اعتبار تضمين : اين مدت ) به همراه مدت اعتبار پيشنهاد مناقصه گران( ، 90 روز می باشد و برای يك بار در سقف اعتبار اوليه قابل تمديد خواهد بود.

به صورت یک مرحله ای ) به روش فشرده (
شماره مجوز : 1396/1744

شماره ثبت در شماره مناقصه / شماره تقاضارديف
برآورد اوليه موضوع مناقصهپايگاه ملی مناقصات
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رمان »ما تمامش مي كني��م« اثر كالين هوور با ترجمه 
آرتميس مس��عودي از سوي نش��ر آموت منتشر شد. 
داستان اين رمان درباره دختري با عنوان »ليلي« است 
كه با يك جراح مغز و اعصاب به نام رايل كينكيد آش��نا 
مي شود و اين مس��اله ناگهان آنچنان زندگي را برايش 
زيبا مي كند كه در روياي خود نيز نمي توانسته تصورش 
كند كه باوركردني نيست. اما وقتي دغدغه هاي مربوط 
به اين آشنايي جديد، ذهن ليلي را به خود مشغول كرده، 
خاطرات اتلس كاريگن، نخستين نامزد او و رشته اي كه 
او را به گذش��ته  پيوند مي دهد، درگي��رش مي كند. از 
آرتميس مسعودي، پيش از اين ترجمه  كتاب هاي »وقتي 
خاطرات دروغ مي گويند«، »نخستين تماس تلفني از 
بهش��ت«، »جنوب درياچه سوپريور«، »پشت سرت را 
نگاه كن«، »آيا شما هم به استرس اعتياد داريد«، »پروژه 
شادي« و »شادي را به فرزند خود هديه كنيد« در نشر 
آموت منتشر ش��ده است. رمان »ما تمامش مي كنيم« 
نوشته  كالين هوور با ترجمه  آرتميس مسعودي با قيمت 

25 هزار تومان توسط نشر آموت منتشر شده است. 

بهار سرلك

جعبه جادو

سوژه روز

صحنه

قفسه

عبور از هفت  خوان رسانه ملي
افتتاح نمايشگاهي در سالروز تولد ۸4 سالگي »داود رشيدي« فرهاد توحيدي همچنان به تعامل با تلويزيون اميدوار است

كتابي كه در وزارت ارشاد گم شد تداخل كار دفتر موسيقي و مركز هنرهاي نمايشي

 »مكتب فاخر«
در انتظار پاسخ  

مسووالن تلويزيون
»مكت�ب فاخر« نوش�ته 
فره�اد توحي�دي مانند 
تولي�دات  از  بس�ياري 
ن  ي�و يز تلو يش�ي  نما
انتظ�ار  در  همچن�ان 
پاس�خگويي مس�ووالن 
اس�ت؛ فيلمنام�ه اي كه 
 ، ع�ي جتما ا ئل  مس�ا
سياس�ي، اخالقي و حتي 
ش�رعي را نق�د مي كن�د 
و ع�الوه ب�ر اينه�ا خود 
تلويزي�ون را ه�م هدف 

قرارمي دهد.

»تلويزيون دستگاهي ورشكسته است و 
خودش هم در اين مساله مقصر است.« 
اين حرف ش��اه كليد قفلي است كه در سال هاي اخير بر 
توليدات نمايشي تلويزيون خورده است. شايد به همين 
خاطر كارگردان هاي صاحب سبك عطاي كار كردن با 
رسانه ملي را به لقاي آن بخشيده اند و به شبكه نمايش 
خانگي پناه برده اند. فره��اد توحيدي، فيلمنامه نويس 
سينما و تلويزيون اما از تنها بازماندگان تلويزيون، هنوز 
به همكاري به اين رسانه اميدوار است. هرچند تلويزيون را 
ورشكسته مي داند، اما درهاي گفت وگو و تعامل با مديران 
صدا و سيما را نبسته و با وجود همه موانعي كه بر سر راه 
دارد، نوشتن 16 قسمت از فيلمنامه »مكتب فاخر« را به 
سرانجام رسانده است. او عالوه بر اين سريال، مدت هاست 
فيلمنامه »شهيد صياد شيرازي« را به پايان رسانده و در 
انتظار س��اخت آن است. اما مشكل صدا و سيما براي به 
سرانجام نرس��يدن مجموعه هاي تلويزيوني چيست و 
چرا تلويزيون در سال هاي اخير در ساخت سريال هاي 
ويژه، كمتر خطر مي كند؟ طبيعي است يكي از مشكالت 
مرس��وم صدا و س��يما كمبود بودجه است اما توحيدي 
به مهر گفت��ه، اين روزها تلويزيون از نداش��تن مديران 
با دل و جرات هم رنج مي ب��رد: »اين مجموعه تصويب 
ش��د و قرارداد نگارش هم براي آن بس��ته شد اما شبكه 
يك آن را متوقف كرد و م��ن هيچگاه دليلش را متوجه 
نشدم. اكنون اين طرح در گروه فيلم و سريال شبكه دو 
قرار دارد اما با توجه به محافظه كاري هايي كه وجود دارد 
چندان ب��ه توليدش اميدوار نيس��تم.«»مكتب فاخر« 
مانند بسياري از توليدات نمايشي تلويزيون همچنان در 
انتظار پاسخگويي مسووالن است؛ فيلمنامه اي كه مسائل 
اجتماعي، سياسي، اخالقي و حتي شرعي را نقد مي كند 
و عالوه بر اينها خود تلويزيون را هم هدف قرار مي دهد: 
»داستان اين مجموعه درباره فردي است كه مي خواهد 
در تلويزيون كار كند اما در نهايت س��راغ تلويزيون هاي 
اينترنتي مي رود.« مجموعه اي كه اپيزودهاي مختلفي 
دارد و فاز اول آن در 26 قسمت پيش بيني شده و يادآور 

سريال به يادماندني  »كاكتوس« است. اين سريال بين 
س��ال هاي 77 تا 83 به كارگرداني محمدرضا هنرمند 
س��اخته ش��د و يكي از بهترين س��اخته هاي نمايشي 

تلويزيون در حوزه نقد اجتماعي و سياسي بود. 
امروز اما ب��اور اينكه چط��ور صدا و س��يما در مقطعي 
مجموعه »كاكتوس« را پخش كرد، كمي سخت است 
چرا كه در س��ال هاي اخير مدي��ران تلويزيون حاضر به 
بازپخش اين مجموعه هم نشدند! شايد به همين خاطر 
مخاط��ب تلويزيون اي��ن روزها رغبتي براي تماش��اي 
سريال هاي رسانه ملي ندارد، نكته اي كه توحيدي هم به 
آن اشاره مي كند: »فكر مي كنم آثاري را كه در دهه 80 
در تلويزيون مي ساختيم امروز ديگر امكان ساخت شان 
در اين رسانه وجود ندارد و متاسفانه چون آن فضا وجود 
ندارد الجرم برنامه ها از نقدهاي اجتماعي خالي هستند. 
امروزه چه كسي را مي توان نقد كرد؟ گويي همه از خطا 
مصون هستند و نقدناپذيرند. به نظر من مسوول سوق 
دادن مردم به سمت ش��بكه هاي ماهواره اي مخصوصا 
س��ريال هاي تركي خود تلويزيون اس��ت. اين رسانه در 
حوزه برنامه سازي نمايشي با يك محافظه كاري عمومي 
مواجه است.« محافظه كاري شايد بزرگ ترين دليل افت 
برنامه هاي تلويزيون در اين سال ها باشد. ترسي كه پايه 
و اساس درستي ندارد و حاصل آن تنها ريزش مخاطبان 
است. سال هايي كه ساخت سريال هاي طنز با مايه هاي 
نقد اجتماعي، جزو جداناشدني از توليدات صدا و سيما 
بود، س��ال هاي چندان دوري نيس��تند. تنها تفاوت آن 
روزها با دوران فعلي، باال رفتن آگاهي مخاطب و افزايش 
شبكه هاي اجتماعي و ارتباطي است و در چنين شرايطي 
صدا و س��يما هم وظيفه دارد براي رقابت با رسانه هاي 
مختلف، محافظه كاري را كنار بگذارد و حتي در برخي 
موارد جريان س��از باش��د. روزهاي زي��ادي از همكاري 
كارگردان هايي چ��ون داوود ميرباقري، كمال تبريزي، 
محمدرضا هنرمند، رضا عط��اران، محمدعلي نجفي، 
حميد نعمت اهلل، مس��عود جعف��ري جوزاني، كيانوش 
عياري و... با تلويزيون نگذشته است؛ رسانه ملي براي از 
دس��ت ندادن باقي مانده مخاطبانش بايد چاره اي براي 

جلب اعتماد دوباره اين سرمايه هاي بزرگ بينديشد. 

حاال تئاتر ش��هر در همان مسيري گام 
برمي دارد كه مدت ها انتظار داش��تيم. 
اينكه بناي خاطره س��از چهارراه وليعصر هر از چندي 
اهالي هن��ر نمايش را به بهان��ه اي دور هم جمع كند تا 
بار ديگر به يك پاتوق فرهنگي الگوس��از بدل شود. اين 
روزها حداقل در بخشي كه به گراميداشت نام هنرمندان 
نامي تئاتر باز مي گردد ش��اهد اين اتفاق هستيم. هفته 
گذشته عوامل اجرايي نمايش »اعتراف« به كارگرداني 
شهاب حسيني از هفت دهه حضور علي نصيريان روي 
صحنه تقدير كردند و چهره هاي فرهنگي و سياسي به 
افتخارش روي سن سالن اصلي آمدند. گرچه انتظارها 
آنچنان كه بايد برآورده نش��د ولي نفس كار قابل تقدير 
بود و درست چند روز بعد خبر رسيد مجموعه تئاترشهر 
براي س��الروز تولد 84 س��الگي زنده ياد داود رشيدي و 
گراميداشت خاطره اين هنرمند برنامه  اي ويژه تدارك 
ديده اس��ت. برهمين اساس روز گذشته نمايشگاهي با 
عنوان »نمايش ادامه دارد... « شامل آثار، جوايز، عكس ها 
و دست نوشته هاي اين بازيگر و كارگردان تئاتر با حضور 
سيدرضا صالحي اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در فضاي بيروني س��الن اصلي مجموعه تئاترشهر برپا 
شد كه تا پنجم ش��هريور، مصادف با سالروز درگذشت 
داود رشيدي ادمه دارد. افتتاحيه اي به ميزباني احترام 

برومند، ليلي رشيدي و مرضيه برومند. 
صالح��ي اميري كه ي��ك روز كاري خ��ود را به حضور 
در مي��ان اهالي هنر نمايش اختص��اص داده بود، داود 
رشيدي را »بزرگمردي از جامعه هنري« توصيف كرد. 
»بزرگم��ردي كه همه ما مدي��ون هنرنمايي هايش در 
عرصه هاي مختلف هس��تيم. او از معدود كساني است 
كه در گفتمان تئاتر در سرزمين ما تاثير بسزايي داشته 
و مي توان به درس��تي گفت بسياري از هنرمندان تئاتر 
كش��ور مديون حضور او و هم نسالنش هستند.« علي 
نصيريان كه تجربه  سال ها همكاري با زنده ياد رشيدي 
را در كارنامه دارد نيز از »سطح باالي معلومات« به عنوان 
امتياز داود رشيدي گفت. »مرحوم رشيدي اوايل دهه 

40 از اروپ��ا به ايران آمد و از هم��ان دوران به ما در اداره 
هنرهاي دراماتيك پيوست و با هم كار را شروع كرديم. 
يكي از امتيازاتش معلومات و دانش��ي بود كه از اروپا به 
ايران آورد و از جمله مي توان به آشنايي كامل با ادبيات 
اروپا، مباني كارگرداني و بازيگري و سليقه اش در انتخاب 
نمايشنامه ها اشاره كرد.« نصيريان »تسلط داود رشيدي 
بر ح��وزه كارگرداني« را ش��اخصه ديگ��ر اين هنرمند 
دانست. »در كنار اينها او در نهايت دقت و ارزش نسبت 
به انتخاب نمايشنامه  اقدام مي كرد كه اين نشان دهنده 
تسلط علمي اش بر حوزه تئاتر بود. داود رشيدي بازيگر 
بسيار خوبي بود و من افتخار داشتم كه روي صحنه هاي 
تئاتر، آثار سينمايي و تلويزيوني زيادي كنارش حضور 
پيدا كنم. يكي از هنرمنداني كه عالوه بر هنرش در حوزه 
مديريت تئاتر و آموزش نيز ويژگي هاي زيادي داشت اما 
با تمام احوال باز هم مي گويم مهم ترين خدمت زنده ياد 

رشيدي به تئاتر اين مملكت در حوزه كارگرداني بود.«
احمد مس��جد جامعي يك��ي ديگ��ر از مهمانان حاضر 
در مراسم افتتاحيه نمايش��گاه، آثار و اسناد به نمايش 
درآمده را با عالقه دنبال مي كرد. عضو ش��وراي شهر بر 
لزوم حفظ نامه ها و دست نوشته هاي اين هنرمند تاكيد 
داشت. »مي توان از دست نوشته هايي كه داود رشيدي 
براي همسر و فرزندانش نوشته به شخصيت او پي برد. 
اميدوارم اين آثار بماند و در اختيار همه قرار بگيرد. « و 
اينجا بود كه علي مرادخاني با بيان جمله  اي كوتاه خطاب 
به احمد مس��جدجامعي بار ديگر از ي��ك نياز ضروري 
خانواده هنرهاي نمايش��ي گفت. »اگر شهرداري به ما 
كمك كند موزه تئاتر ايران را مي س��ازيم.« اتفاقي كه 
اگر رخ دهد ش��اهد حفظ آثار تعداد زيادي از بازيگران، 
كارگردانان، نمايشنامه نويس��ان و در نگاه كالن حفظ 

ميراث تئاتر ايران خواهيم بود. 
به اين ترتيب برپايي نمايشگاه »نمايش ادامه دارد... « 
را مي توان پيش درآم��دي بر اجراي يك ايده فرهنگي 
ماندگار يعني تاسيس موزه تئاتر ايران تلقي كرد. اتفاق 
مهم��ي كه آثار مان��دگار و نتايج حاص��ل از آن تا موزه 
پابرجاست به نام مديران و هنرمنداني ثبت خواهد شد 

كه در اين راه تالش كردند. 

بابك احمدي الهام نداف

مرد نكونام نمیرد هرگز 

موسوي »مذهب مدارا« را منتشر مي کند قطع برق سالن تئاتر به دلیل حضور خواننده رپ

حافظ موسوي ش��اعر و پژوهشگر ادبي، 
اين روزها در كار آماده سازي و پيگيري 
انتش��ار چند كتاب تازه اس��ت. او در نظ��ر دارد چند اثر 
پژوهش��ي و دو مجموعه شعر را منتش��ر كند. موسوي 
نگارش دو اثر پژوهش��ي ب��ه نام هاي»آنتولوژي ش��عر 
اجتماعي ايران« و جلد دوم »پانوشت ها« را آماده انتشار 
دارد و در تدارك آماده سازي دو كتاب ديگر است كه هر 
دو مجموعه مقاله هس��تند و به جز اينها مجموعه شعر 
جديدش با نام »واژه هاي من« به تازگي مجوز انتش��ار 
گرفته و قرار است منتشر شود. او كتاب »آنتولوژي شعر 
اجتماعي ايران« را به نگارش درآورده كه قرار است بعد 
از دريافت مجوز از سوي نشر »بوتيمار« منتشر شود. به 
گفته او، »آنتولوژي ش��عر اجتماعي ايران« كتابي است 
حجيم كه موس��وي در مقدمه  مفصل آن از سابقه شعر 
اجتماعي در ايران گفته است كه از ادبيات كالسيك ما 
آغاز مي شود و به اش��عار دهه 60 خورشيدي مي رسد و 
در ادامه نيز نمونه هايي را از اش��عار نزديك به 60 شاعر 
كه تا پيش از انقالب براي س��روده هاي خود به شهرت 
رس��يده اند، به همراه نمونه هايي از اشعار اجتماعي آنها 
را آورده اس��ت. در كنار اينها و در بخ��ش ديگري از اين 
كتاب، به تحليل تعدادي از ش��اخص ترين ش��اعران از 
دوره مش��روطه به بعد از منظر جامعه شناسي ادبيات، 
پرداخته است. موسوي اميدوار است زود تر مجوز انتشار 
كتابش صادر ش��ود، چراكه براي ن��گارش آن چندين 
سال وقت گذاش��ته  و ش��بانه روز درگيرش بوده است. 
اي��ن كتاب در ح��ال حاضر در وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمي اس��ت و دريافت مجوز آن داستان جالبي دارد. 
آن گونه كه موسوي به ايلنا گفته است، نزديك به شش 
ماه پيش كتاب را براي دريافت مجوز به وزارت ارش��اد 
س��پرده ش��ده، ولي از آنجا كه خبري از صدور مجوز يا 

حتي اصالحيه هاي مورد نياز به نويس��نده يا ناشر اعالم 
نمي ش��ود، او خود ش��خصا موضوع را با ارشاد پيگيري 
مي كند و متوجه مي شود كتابش جزو آثاري است كه در 
جريان بررسي كتاب هاي متقاضي دريافت مجوز نشر، 
در وزارت ارشاد گم شده است و به ناچار بار ديگر اثر خود 
و درخواس��ت مجوز آن را ارس��ال كرده و حاال در انتظار 
پاسخي از سوي وزارتخانه است. هرچند موسوي هنوز 
در انتظار صدور مجوز اين كتاب است اما از دريافت مجوز 
انتشار كتاب ديگرش خبر مي دهد. مجموعه شعري به 
نام »واژه هاي من« كه به تازگي مجوز انتش��ار گرفته و 
قرار است از سوي نش��ر »نگاه« منتشر شود. به جز اين 
مجموعه ش��عر ديگري هم هست كه قرار است از سوي 
همين ناشر منتشر ش��ود اما هنوز مجوز نگرفته است. 
حافظ موسوي كه س��ال 80 كتاب »لولي وش مغموم« 
را درباره زندگي و اشعار مهدي اخوان ثالث منتشر كرده 
بود، تصميم دارد بار ديگر اين كتاب را با قدري تجديد نظر 

و بازنويسي منتشر كند. 
او كه 8 سال پيش كتاب »پانوشت ها« را منتشر كرده 
بود، مشغول آماده سازي دو اثر ديگر در حوزه نقد شعر 
است كه يكي از آنها شامل 20 مقاله در نقد شعر خواهد 
بود و به نوعي جلد دوم كتاب »پانوش��ت ها« به شمار 
مي آيد كه 8 س��ال پيش منتشر ش��د و 5 مقاله درباره 
ديدگاه هاي نيما يوشيج را در خود جاي داده است. در 
واقع اين كتاب، مجلد دوم »پانوشت ها« سال هاست كه 
آماده بوده ولي موسوي بعد از توقف فعاليت انتشارات 
آهنگي ديگر، براي چاپ آن دس��ت نگاه داشته بود. و 
س��ر انجام اينكه »مذهب مدارا« ديگر كتابي است كه 
موس��وي اين روز ها در حال بازخوان��ي  و ويرايش هاي 
نهايي آن است. اين كتاب نيز شامل 40 مقاله در زمينه 
فرهنگ ادبيات است كه پيش از اين بخش عمده اي از 
اين مقاالت در روزنامه ها و مجالت منتشر شده اند و حاال 

با اصالحاتي در قالب كتاب منتشر مي شوند. 

قطع برق سالن تئاتر آن هم در ميان اجراي نمايش تقريبا به 
اتفاقي مرسوم تبديل شده است. پيش از اين اخباري درباره 
قطع برق سالن در تماشاخانه »پاليز« به صورت غيررسمي منتشر شد و به 
تازگي نيز همزمان با اجراي نمايش »المبورگيني«، كار سيامك صفري 
در سالن تازه تاسيس »شهرزاد« برق آن سالن قطع شد و تماشاگران با نور 
تلفن هاي همراه شان، بازيگران را همراهي كردند تا اجراي نمايش ادامه 
پيدا كند. همين موضوع سبب شد تا اشكان خطيبي، بازيگر اين نمايش 
در گفت وگويي با ايسنا از انتقال اجراي اين اثر به سالن ديگري خبر دهد. 

ندا آل طيب

به گفته او اين نمايش 25 تير از طرف مس��ووالن س��الن در ميانه 
اجرا با قطع برق سالن روبه رو شد و تماشاگران با روشن كردن نور 
موبايل، بازيگران »المبورگيني«را براي ادامه اجرا همراهي كردند. 
ظاهرا اين مشكل از آنجا ناشي شده كه حميد صفت خواننده رپ به 
عنوان اجراگر در اين نمايش حضور پيدا كرده است. در همين زمينه 
مهدي شفيعي، مدير اداره كل هنرهاي نمايشي به ايلنا گفت مجوز 
اجراي »المبورگيني« در حوزه نمايشي صادر و طبق روال بازخواني 
و بازبيني انجام شده و از نظر حوزه نمايشي مجوز اجرا صادر شده و 
هيچ محدوديتي براي اجرا از نظر نمايشي براي آن وجود ندارد؛ اما 
دفتر موس��يقي روز يكشنبه در پاسخ استعالم اين مركز به صورت 
مكتوب جواب منفي براي حضور حميد صفت در اين نمايش داده 
بود و بر اين اساس، مركز هنرهاي نمايشي به گروه اعالم كرد كه با 
توجه به اين جواب منفي، امكان اجراي موسيقي زنده در نمايش 
وجود نداشته است. او توضيح داده كه اگر اجراي موسيقي در خالل 
تئاتر باشد و موسيقي بخش��ي از درام اجرا شده باشد، روال صدور 
مجوز مثل همه مجوزهاي ديگر نمايش است. اما اگر ميكروفن در 
كار باشد و اجراي موس��يقي جداي از روال اجرا باشد، بايد از دفتر 
موسيقي وزارت ارشاد استعالم كرد و اگر محدوديت و ممنوعيتي 
در دفتر موسيقي براي آن شخص وجود نداشته باشد، مساله حل 
مي شود.شفيعي همچنين در پاسخ به اين سوال كه با اين اتفاقات 
ك��ه رخ داده تداخ��ل كاري بين دفتر موس��يقي و مركز هنرهاي 
نمايشي ايجاد مي شود يا نه هم توضيح داده است: »مبناي كار ما 
براساس مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي مشخص است. عالوه 
بر موسيقي، در تئاتر طراحي صحنه و لباس و... هم وجود دارد و اصال 
ويژگي تئاتر اين است كه تركيبي از همه هنرهاست و ضرورتا براي 
هر بخش آن نياز به مجوز جداگانه اي نيس��ت و كارشناسان تئاتر 
ارزشيابي و نظارت در همه بخش ها مي توانند نظر تخصصي دهند. 
اما يك زماني يك بخش برجسته مي شود؛ مثال در حوزه موسيقي 
كه در شكل هاي اجرايي فعلي ممكن است زياد رخ دهد. اگر بخشي 
مانند موسيقي برجسته شود و شكلي مجزا از اجراي نمايش داشته 
باشد روال كار با مجوز نهادهاي ديگر هم هست؛ مثل اپرا كه بخش 
مربوط به موس��يقي آن را دفتر موسيقي بايد نظر دهد. مبناي كار 
ما قانون است. طبق اختياري كه قانون به ما داده متن اين نمايش 
خوانده شده و بازبيني شده و مجوز اجرا صادر شده است.« به گفته 
ش��فيعي به اين دليل كه از ابتدا رسانه ها توجه ويژه اي به اين اجرا 
داشتند اين مباحث از ابتدا روي اين نمايش شكل گرفته است. او در 
توضيح روال طي شده در چند اجراي قبلي المبورگيني توضيح داد: 
»در اين شب ها هم كار محدوديتي نداشت حتما شب گذشته اتفاق 
ويژه اي افتاده كه بايد بررسي كنيم. اما هيچ محدوديتي براي اجراي 
اين نمايش و حتي حضور افراد به عنوان بازيگر وجود ندارد. ما هيچ 
محدوديتي در تئاتر براي هنرمن��دان نداريم مگر اينكه نهادهاي 
مسوول محدوديتي را در شرايط خاص براي افرادي اعمال كنند.« 
او درباره بخش موس��يقي اين نمايش نظر ديگري دارد: »در حوزه 
موس��يقي بايد مراحلش را طي مي كرد كه ما جواب منفي اجراي 
موسيقي در اين نمايش را از دفتر موسيقي دريافت كرده و به گروه 
هم اعالم كرديم. اخيرا آقاي علي مرادخاني گفتند كه ش��ورايي را 
براي چنين مواردي در دستور كار قرار مي دهد و اميدوارم اين براي 

موارد خاص ابالغ شود.« 


