
سپید: محمد محقق منتظری از کارگردان های 
جوان تئاتر است که سال ها درزمینه ساخت 
با  و  داشته  فعالیت  رادیویی  نمایش های 
اجرای نمایش»اندر حکایت نسل جوان« در 
مکتب خانه تهران اجرا تئاتر بروی صحنه را 
نیز تجربه کرد. این کارگردان جوان باوجود 
اتکا به دیگر  با  اما  نابینایی از هر دو چشم 
حواسش توانسته گروه یک نمایش را به شکل 
منسجم، جمع کند. او و گروهش این روزها 
نمایش» مرگ آسید کاظم« نوشته محمود استاد 
محمد را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر 
به روی صحنه دارند.  محقق در گفت وگو با 
خبرنگار سپید در ارتباط با شرایط روی صحنه 
بردن نمایش با توجه به نابینایی اش گفت:» 11 
سال است که کار تئاتر می کنم  و در این سال ها 
تجربه بازی، کارگردانی رادیو تئاتر، نمایشنامه 
بنا  خوانی و نمایش های رادیویی را داشتم. 
برعالقه شدید به نمایش رادیویی به سمت 
تئاتر آمدم. تا چند سال پیش که متن »اندر 
حکایت نسل جوان« را برای جشنواره تئاتر 
دانشگاهی کارکردم هیچ وقت فکر نمی کردم 
بخواهم روزی کارگردانی کار صحنه ای کنم. 
« او ادامه داد:»آدم رؤیاپرداز و بی اعتماد به 
نفسی نیستم اما  سعی می کردم منطقی جلو 
روم.  معموالً برای اجرای صحنه ای متن هایی را 
انتخاب می کنم که فضاهای سخت و پیچیده ای 
روی صحنه نداشته باشند.«  او تأکید کرد:»البته 
پیچیدگی  از  میزانسن ها چیزی  بودن  ساکن 
آن ها کم نمی کند. هر کاری سختی های خاص 
خودش را دارد.به بازی میمیک و اتفاقاتی که 
بین بازیگران ردوبدل می شود تا نور، گریم و 
لباس فکر می کردم. درنهایت با کمک دوستان 
و اعتمادی که توسط گروه بازیگران به من شد 

این نمایش به روی صحنه رفت.«
مهرداد ضیایی در نمایش »مرگ آسید کاظم« 
بازی درست وموثری از یک کاراکترخاکستری 
ارائه داد. او  با ویژگی های شخصیتی متغیر 
سال ها با بزرگان تئاتر فعالیت داشته در ارتباط 
با دوری چندین ساله اش از تئاتر گفت:» در این 
سال ها به کلی از تئاتر دور نبودم و در نمایش 
رفیعی  دکترعلی  کابوس های«  و  »خاطرات 
به عنوان دستیارشان حضور داشتم .علی رغم 
میل باطنی وعالقه ام به تئاتر مهم ترین دلیل 
دوری از بازیگری، نبود پیشنهاد های خوب 
بیشتر  سال ها  این  در  بود.  درصحنه  بازی 

جلوی دوربین با بزرگانی مثل حسن فتحی 
همکاری داشتم. سه سال قبل این نمایش را 
به  تمرین کردم که  با حسین حامدی خواه 

اجرای عمومی نرسید.«
این بازیگر در ارتباط با آشنایی با متن»مرگ 
آسید کاظم« بیان کرد:» متن نمایش نامه را در 
سال های قبل خوانده بودم و جزو متن های 
موردعالقه ام بود.»مرگ آسید کاظم« ازجمله 

متن های کالسیک تئاترمان است .«
او درمورد فعالیت با یک کارگردان تئاتر جوان 
همکاری  این  از  گفت:»قبل  است  نابینا  که 
محمد محقق را نمی شناختم. بعد از خواندن 

متن و تا مالقات اولیه نمی دانستم ایشان نابینا 
هستند و این برایم جذابیت داشت که ایشان 
چگونه با این متن برخورد دارد. استدالل ها 
و تحلیل هایش از متن واقعًا درجه یک بود و 
بازی  منتقل می کرد.  بازیگر  به من  به خوبی 
در این کار را بدون هیچ نوع منفعت مالی و 

خیلی دلی قبول کردم .«
نمایش »مرگ آسید کاظم« به کارگردانی محمد 
محقق منتظری هرروزغیراز شنبه ها ساعت 20 
با هادی افشار، احمد لشینی، ابوذر ساعدی، 
سایه  تاالر  در  ضیایی  مهرداد  و  نفر  وحید 

مجموعه تئاتر شهر به صحنه می رود.
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نمایش »مرگ آسیدکاظم« را یک روشن دل کارگردانی می کند 

حال    زنوزی جاللی، وخیم است  

ایسنا: پسر فیروز زنوزی جاللی با توصیف آخرین وضعیت 
جسمانی این نویسنده، حال او را وخیم توصیف کرد.

فرزاد زنوزی جاللی درباره وضعیت فیروز زنوزی جاللی 
که در بیمارستان مسیح دانشوری بستری است گفت: »حال 
ایشان اصاًل خوب نیست و وخیم است. به خاطر بیماری 
سرطان ریه و بدن دردی که دارند، مورفین مصرف می کنند، 
که در پی این موضوع دیروز )29 فروردین ماه( مشکل تنفسی 

ایشان  شدیدی بر ای شان پیش آمد. دکتر تصمیم گرفت 
را بی هوش کند و در گلویش لوله بگذارد.« او درعین حال 
تأکید کرد که این موضوع اصاًل به معنای به کما رفتن زنوزی 
جاللی نیست. فیروز زنوزی جاللی متولد 1329 خرم آباد 
است که آثار متعددی در حوزه ادبیات داستانی در کارنامه 
خود دارد. او همچنین داوری جوایزی چون جالل آل احمد 
و پروین اعتصامی را بر عهده داشته است. نویسنده رمان 
»مخلوق« از زمستان سال 94 با سرطان ریه دست به گریبان 
است و بارها دوره شیمی درمانی و رادیوتراپی را پشت سر 
بیماری، رمان  گذاشته است. او سال گذشته و در خالل 

»برج 110« خود را در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی کرد.

چهره

مهرداد ضیایی: بازی در این نمایش برای دلم بود   »هملت« به 
سیل زدگان تقديم شد

  سپید: نمایش »هملت« به کارگردانی آرش 
دادگر در حالی شامگاه 28 فروردین ماه، 
میزبان اهالی رسانه بود که گروه نمایشی 
این تئاتر را به بازماندگان داغدار و سیل زده 
آذربایجان، کردستان و اردبیل تقدیم کرد.
در پایان نمایش آرش دادگر ضمن همدردی 
با آسیب دیدگان سیل اخیر، متنی را بدین 
شرح قرائت کرد:»در روزگاری که مرگ 
ارزان به دست می آید وزندگی بی ارزش تر از 
آن است تا برایش عزاداری کنیم. روزگاری 
غم  به  یکسان  مردگان  و  زندگان  که 
نشسته اند، جز سکوت چه می توان کرد. 
روزگار غریبی است هم وطن، روزگاری 
ایران  مردم  همه  و  تو  و  آن من  در  که 
به هنگامه غم تنها تسلیت می گوییم و 
فردا فراموش می کنیم، فراموش می کنیم 
چراکه سال هاست عادت کرده ایم. گروه 
تئاتر »کوانتوم« اجرای امشب خود را تقدیم 
می کند به هم وطنان سیل زده آذربایجان، 
کردستان و اردبیل باشد که تسالیی برای 
بازماندگان باشد.« این نمایش که از 1۷ 
فروردین در سالن اصلی مجموعه تاترشهر 
به روی صحنه رفته  است، برداشتی آزاد 
که  است  »هملت« شکسپیر  نمایش  از 
توسط شهرام احمدزاده بازخوانی شده و 
با رویکرد اجرایی مدرن به روی صحنه 
می رود. نمایش »هملت« هر شب ساعت 
19:30 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر 

به روی صحنه می رود.

تقديم »قاب سینما« به 
علی معلم 

سپید: اولین قسمت مجله تصویری »قاب 
سینما« با ادای احترام به علی معلم، در 
نیمه ابتدایی اردیبهشت ماه به شبکه خانگی 
می آید. این مجله تصویری شامل آیتم های 
متنوعی است که از نقد آثار نوستالژی و گپ 
با هنرمندان تا یک روز خصوصی با یک 
هنرمند و جایگاه عکس و اقالم تبلیغاتی در 
سینما را در برمی گیرد. قسمت اول »قاب 
سینما« آیتمی هم ویژه حاشیه های دیده 
نشده جشنواره سی و پنجم فیلم فجر دارد.
دست اندرکاران »قاب سینما« اولین قسمت 
این مجله تصویری را به علی معلم تقدیم 
کرده اند؛ به پاس سی سال خدمت مستقل 
البته  و  سینما  جامعه  به  سینماگر  این 
تالش های وی در جهت ارتقای جایگاه 
جامعه  در  مستقل  سینمایی  رسانه های 
مطبوعات. »قاب سینما« به تهیه کنندگی 
حمیدرضا جبینی و با کارگردانی شهاب 
کاظمی و میالد معتمدی فر از طریق موسسه 

گلرنگ رسانه به شبکه خانگی می آید.
 

بازديد رئیس سازمان 
سینمايی از موسسه 
رسانه های تصويری

سپید: رئیس سازمان سینمایی با حضور در 
موسسه رسانه های تصویری در گفت وگو با 
مدیرعامل و کارشناسان بخش های مختلف 
فعالیت های  آخرین  از  موسسه،  این 
انجام شده درزمینه  VODو سینما سیار 
بازدید کرد.  محمدمهدی حیدریان به همراه 
جمعی از مدیران سازمان سینمایی با حضور 
در موسسه رسانه های تصویری با سید 
مصطفی ابطحی مدیرعامل این موسسه 
دیدار و گفت وگو و از نزدیک از فعالیت های 
این موسسه درزمینه  VOD و سینما 
سیار بازدید کرد.  حیدریان با تقدیر از 
زحمات انجام شده در موسسه رسانه های 
تصویری اظهار کرد:» راه پیش در بخش 
VOD راهی طوالنی تر و بسیار مثمرتر 
برای کل فعالیت های سینمایی بوده و نگاه 
من بیشتر به  این حوزه است و چشم امید را 
متوجه این VOD می کنم.« رئیس سازمان 
سینمایی گفت:» بازار اصلی صنعت تصویر 
که شعار ما تولید نهضت محتوا است اینجا 
بوده و الغیروالباقی بخش ها بازارک هایی 
VOD است که باید تالش کنند بخش

رونق پیدا کند.«

خبر

ایسنا: بهمن کیارستمی گفت: »برایم عجیب است که پرونده 
کوی  و  کهریزک  پرونده های  با  کیارستمی  عباس  پزشکی 

دانشگاه مقایسه می شود.«
فرزند زنده یاد عباس کیارستمی در پی اظهارنظر اخیر حسن 
هاشمی وزیر بهداشت، مبنی بر اینکه در پرونده کیارستمی نیز 
مانند پرونده کوی دانشگاه و کهریزک این سؤال مطرح است 
که نتیجه رسیدگی به این پرونده چه شد؟ گفت:»صحبت های 
آقای هاشمی برایم تعجب برانگیز بود و فکر می کنم پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری طرح چنین مسئله ای دو هدف 
دارد. اول اینکه این پرونده هم به شکل آشنای پرونده های 
مشابه، مورد بهره برداری سیاسی جناح ها قرارگرفته و بعد از 
یک سال سکوت، شنیدن چنین اظهارنظرهایی چند هفته مانده 

به انتخابات چندان دلگرم کننده و جدی نیست.«
آقای  می رسد  نظر  به  که  است  این  دوم  »نکته  افزود:  او 
ببینند،  مسئول  مقام  در  را  خود  اینکه  به جای  هاشمی  
این  گیرد،  قرار  منتقد  یک  مقام  در  که  است  داده  ترجیح 
گذشته روز  ایشان  که  مراسمی  در  که  است  حالی   در 

 )28 فروردین ماه( اظهارنظر خود را مطرح کردند، در کنارشان 
آقای حریرچیـ  معاون وزارت بهداشت ـ  ایستاده است. ایشان 
در بیشتر جلسات پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی برای 
بررسی پرونده پدرم تشکیل شد، حضور داشتند و عضوی 
از کمیسیون های تخصصی بودند و نه تنها از جزئیات پرونده  
مطلع هستند، بلکه در مقام کارشناس در پرونده اظهارنظر 
کرده اند، اما حاال ترجیح داده شده که توپ به زمین دیگری 
انداخته شود و مقامات وزارت بهداشت، از مسئولیت درباره 

بررسی پرونده شانه خالی کنند.«
پزشکی  پرونده  که  ماه هایی  تمام  »در  داد:  ادامه  کیارستمی 
پدرم پیگیری می شد، هیچ اظهارنظری یا اقدام جدی از طرف 
مقامات مسئول در حوزه های فرهنگی هم نشنیدیم و ندیدیم. 
اما حاال باز موسم انتخابات رسیده، بزرگداشت های متعدد 
ترتیب داده شده و حرف های مسئوالن هم تند و جسورانه 
شده است. به هرحال معتقدم هر صحبتی را که در این برهه 
پرونده پزشکی عباس کیارستمی گفته شود،  زمانی درباره 
نباید جدی گرفت و درعین حال نباید اجازه داد از این پرونده 

بهره برداری سیاسی شود.«

این مستندساز گفت: »مسئوالن وزارت بهداشت اگر نتوانستند 
انجام  در حوزه سازمان نظام پزشکی پیگیری دقیق تری را 
قانونی که  این کار را در پزشکی  دهند، الاقل می توانستند 
فعالیتش زیر نظر خود وزارتخانه است انجام دهند، اما پزشکی 
قانونی هم بااینکه ماه هاست با حضور نماینده وزارت بهداشت 
در حال بررسی این پرونده است، گزارش روشن و کاملی 

ارائه نکرده است.«
او با اشاره به برنامه های ویژه ای که در جشنواره جهانی فجر 
برای بزرگداشت زنده یاد عباس کیارستمی آماده شده است، 
اظهار کرد: »در یک سال گذشته سعی بر این بود که ماجرا 
به نحوی خاتمه پیدا کند و آشتی حاصل شود، درصورتی که 
پیگیری این پرونده تنها به عهده خانواده و وکال نبود و از 
سازمان سینمایی و دیگر نهادهای فرهنگی مرتبط هم انتظار 
حمایت و پیگیری می رفت، به همین دلیل با توجه به آنچه 
توضیح، شخصًا به حضور در مراسمی که برای پدرم برگزار 
می شود تمایلی ندارم. خود کیارستمی در تمام حیاتش هرگز 
نگذاشت که مورد بهره برداری سیاسی قرار گیرد و مطمئنم 

حاال هم اگر باشد و ببیند، راضی به این کار نیست.«

گفتنی است؛ وزیر بهداشت شامگاه 28 فروردین ماه در اختتامیه 
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در پاسخ به سؤال رضا 
کیانیان درباره نتیجه رسیدگی به پرونده فوت عباس کیارستمی 
گفت: »این سؤال برای ما نیز وجود دارد که نتیجه رسیدگی 

به این پرونده چه شده است.«
دل  در  غصه ای  کیارستمی  عباس  »در خصوص  گفت:  او 
افتاد در یک  اتفاقی  بااینکه چه  همه ما هست و در رابطه 
این سؤال  به  پاسخ  برای  داد.  پاسخ  آن  به  نمی شود  جمله 
باید  اعالم نشده  تاکنون  کیارستمی  مرحوم  پرونده  چرا  که 
به تمام پرونده های بالتکلیفی که تاکنون اعالم رأی نشده 
نگاه کنیم و در این رابطه هیچ چیز بهتر از راستی و درستی 
باشم  پاسخگو  باید  اگرچه من هم اکنون مسئولم و  نیست. 
می خواهم بپرسم تکلیف پرونده آقای کیارستمی چه شد و 
ناتوان هستیم و در یک  این قدر  داریم  قوانینی که  چرا در 

سلسله باطلی گرفتار می شویم.«
هاشمی افزود: »در پرونده کیارستمی نیز مانند پرونده کوی 
دانشگاه و کهریزک این سؤال مطرح است که نتیجه ی رسیدگی 

به این پرونده چه شد؟«

بهمن کیارستمی: پدرم راضی نیست

نیروهای امدادی هالل احمر با استفاده از سگ های زنده یاب، مشغول جست 
و جو برای پیدا کردن شهروندان زیر آوار هستند. 

               ایرنا 

بروس النگهورن، گیتاریستی که با باب دیلن همکاری داشت و منبع الهام 
ترانه »مرد تمبورین من« بود، در سن ۷۸ سالگی براثر نارسایی کلیه 

درگذشت.
                نیوزدی

پوران درخشنده، بهروز شعیبی، امیر توده روستا، احمد ضابطی جهرمی و 
علیرضا رضاداد فیلم های بخش مسابقه چهارمین جشنواره فیلم و عکس فناوری 

و صنعتی را داوری می کنند.
                هنرآنالین 

پیکر کیومرث منشی زاده، شاعر که روز شنبه در سن ۷۹سالگی براثر سکته 
در بیمارستان فیروزگر از دنیا رفت، عصر دیروز در قطعه هنرمندان بهشت 

زهرا به خاک سپرده شد.
               شبکه خبری فرهنگ و هنر 

جشنواره گل های پیازی با رسیدن فصل بهاردر بوستان ملت شهر مشهد در 
حال برگزاری است. در این جشنواره بیش از 10 میلیون بوته گل در بهار ۹6 

در سطح شهر و میادین مختلف آن کاشته شد که بیش از 320 هزار از این 
تعداد گل های پیازی است. 

                ایلنا

  

تصویری از جلسات تمرین ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و 
خوانندگی محمد اصفهانی  که در تاالر رودکی مشغول تمرین هستند. 

                ایرنا   


