
انصراف قباد آذرآيين از جايزه »جالل«
قباد آذرآيين كه با كتاب »فوران« در ميان نامزدهاي نهايي 
جايزه »جالل آل احمد« قرار داشت از اين جايزه انصراف داد. 
اين نويس��نده با بيان اينكه انصرافش از اي��ن جايزه به داليل 
شخصي است، گفت: »با احترام به نام بزرگ جالل آل احمد و 
سپاس از داوران محترم كه كتاب من را شايسته  تقدير و انتخاب 
در جايزه جالل  آل احمد دانس��ته اند، بدين وسيله خواهشمند 
است نام من و كتاب »فوران« را از ليست نامزدهاي جايزه حذف 
كنيد.« »فوران« نوش��ته قباد آذرآيين روايت صدوچند سال 
آمدن و رفتن نفت در مسجدسليمان است. اين رمان از اكتشاف 
نفت در مسجدسليمان- اولين چاه نفت ايران- تا وضعيت كنوني 
اين شهر را دربرمي گيرد. در واقع روايت صدوچندساله آمدن 
و رفتن نفت و تبعات آن اس��ت، تضادهايي كه به وجود آورد و 
تحوالت جامعه در اين مدت. »فوران« روايت زندگي سه نسل از 
يك خانواده  است؛ شخصيت اصلي داستان »بختيار« كه آخرين 
شب زندگي اش را در بيمارس��تان شركت نفت مي گذراند طي 

يك شب داستان زندگي خود را به يك پرستار مي گويد. 
...........................................................................................................

 »پوالنسكي« در آستانه اخراج
از انجمن كارگردانان فرانسه

انجم�ن كارگردان�ان فرانس�ه در پ�ي تصوي�ب قانون�ي 
اس�ت ك�ه در نتيج�ه آن »روم�ن پوالنس�كي« را از 
عضوي�ت در اي�ن نه�اد س�ينمايي تعلي�ق مي كن�د. 
به گزارش ايس��نا به نقل از هاليوود ريپورتر، بر اس��اس قانون 
جديدي كه اعضاي انجمن كارگردانان فرانسه پيشنهاد تصويب 
آن را داده است، عضويت هر سينماگري كه با اتهامات حقوقي 
رو به رو باشد به حالت تعليق درخواهد آمد و افرادي كه به ويژه به 
واسطه جرائم اخالقي محكوم شده باشند نيز اخراج مي شوند. 

اين قانون قرار است در ميان ۲۰۰عضو در مجمع عمومي اين 
نهاد س��ينمايي به رأي گذاشته ش��ود. مجمع عمومي انجمن 
كارگردانان فرانسه معموال در فصل بهار تشكيل جلسه مي دهد 
اما قرار است در يك جلس��ه ويژه به موضوع تصويب اين قانون 
بپردازد. »رومن پوالنسكي« كارگردان لهستاني- فرانسوي كه 
از چند دهه پيش همواره با اتهامات اخالقي و تجاوز رو به رو بوده 
است مطمئناً تحت تاثير اين قانون جديد قرار خواهد گرفت و 
احتمال تعليق و اخراج وي از اين نهاد س��ينمايي وجود دارد. 
»پوالنسكي« در س��ال ۱۹۹۷ در ماجراي تجاوز به يك دختر 
۱۳ ساله در امريكا گناهكار شناخته شد اما پيش از آغاز دوران 
محكوميت به فرانسه گريخت و از آن زمان تاكنون دولت امريكا 
در تالش براي استرداد وي اس��ت. اخيراً زني به نام »والنتينه 
مونيه« كه در دهه ۱۹۸۰ ميالدي در چند فيلم بازي كرده بود 
نيز در مصاحبه اي با روزنامه فرانس��وي پاريزين مدعي شد كه 
»رومن پوالنسكي« در س��ال ۱۹۷۵ و زماني كه وي ۱۸ سال 

داشته است به او در يك پيست اسكي تجاوز كرده است. 
...........................................................................................................

 لغو مزايده مجسمه سرقتي 
يك ساعت قبل از حراج

مجسمه به سرقت رفته »بنكسي« هنرمند مشهور خياباني 
كه قرار بود در حراجي س�اتبيز به فروش گذاش�ته ش�ود، 
به دليل كش�مكش بر س�ر مالكي�ت آن تنها يك س�اعت 
پيش از موع�د مقرر براي ف�روش، از حراجي حذف ش�د. 
مجس��مه »درينكر« اثر »بنكسي« براي نخس��تين بار در سال 
۲۰۰۴ در يكي از ميدان هاي لندن ديده شد. كمي بعد هنرمندي 
به نام »اندي لينكا«  اين مجسمه را به خانه خود منتقل كرد. او 
در توضيح اين كار خود در مصاحبه اي با سي ان ان بيان كرده اين 
مجسمه توسط »بنكسي« رها شده بود و او اكنون خود را مالك 
اصلي اين مجسمه مي داند اما اين اثر هنري پس از سه سال از 
خانه »لينكا« نيز به س��رقت رفت. كارشناسان حراجي ساتبيز 
قيمت يك ميليون پوند را به عنوان ارزش تقريبي اين اثر تعيين 
كرده بودند، اما در پي مباحثي كه اخي��راً درباره تاريخچه اين 
مجسمه مطرح شد، حراجي ساتبيز فروش اين مجسمه را لغو 
كرد. »بنكسي« هنرمند گرافيتي كار اهل بريستول است كه با 
نقاشي هاي ديواري و هنر گرافيتي اعتراضي خود، شهرت جهاني 

دارد، با اين حال هنوز هويت اصلي او فاش نشده است. 
...........................................................................................................

 خواننده پيشكسوت
در بيمارستان بستري شد

تورج ش�عبان خاني از خوانندگان پيشكسوت موسيقي پاپ 
كشورمان از روز پنج شنبه 23 آبان ماه بر اثر عوارض بيماري 
ريوي در يكي از بيمارستان هاي شهر همدان بستري شده است. 
به گزارش مهر، ش��عبان خاني قرار بود روز جمع��ه ۲۴ آبان ماه به 
همت انجمن موسيقي استان همدان و همكاري يك آموزشگاه آزاد 
موسيقي كارگاه آموزشي »آسيب شناسي ۱۰۰سال ترانه در ايران« 
را در مجتمع فرهنگي- هنري ابن سينا ش��هر همدان برگزار كند. 
طبق اطالعاتي كه از وضعيت جس��ماني اين هنرمند دريافت شده 
پزشكان بيمارستان به دليل شرايط نامناسب جسمي، هنوز اجازه 
انتقال اين هنرمند به تهران را براي انجام مراحل ديگر درمان نداده اند 

و شعبان خاني همچنان در شهر همدان بستري است.
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حكمت 373 
اى مؤمن�ان، ه�ر كس تج�اوزى را 
بنگرد و ش�اهد دعوت ب�ه منكرى 
باشد و در دل آن را انكار كند، خود 
را از آلودگی سالم داشته است و هر 
كس با زبان آن را انكار كند، پاداش 

آن داده خواهد شد.

    محمد صادقي
مب�ارزه ب�ا قاچ�اق فيلم ه�اي س�ينمايي ب�ه ص�ورت 
انف�رادي ب�ه نتيج�ه نمي رس�د و نيازمن�د س�تادي اس�ت 
ك�ه ب�ه ص�ورت مس�تمر فض�اي مج�ازي را رص�د كن�د. 
محمدحسين قاسمي، تهيه كننده »شبي كه ماه كامل شد« در 
واكنش به قاچاق فيلمش، خواس��تار برخورد ستادي و سازماني 
با پديده قاچاق فيلم در فضاي مجازي شد. قاسمي كه در برنامه 
تلويزيوني »سالم صبح بخير« حضور داشت، درباره راه هاي قاچاق 
فيلم گفت: »به طور كلي قاچاق در سه حوزه انجام مي شود؛ يكي 
نسخه بازبيني است كه تاحدودي باكيفيت است و قبل از اكران در 

سينما يا توزيع در شبكه نمايش خانگي روانه بازار مي شود.«
اين تهيه كننده درباره دومين مج��راي قاچاق فيلم، توضيح داد: 
»بستر دوم فضاي مجازي است كه به صورت گسترده فيلم ها در 
آن پخش و به صورت قاچاق عرضه مي شود؛ چه در سايت ها و چه 
در شبكه هاي اجتماعي، البته به همان شكل كه به سادگي پخش 
مي شود به همان شكل هم مي تواند به سادگي جمع شود، به شرط 
اينكه همتي وجود داشته باشد كه فراتر از يك تهيه كننده است.«

وي با اشاره به اينكه شبكه هاي ماهواره اي سومين بستر قاچاق فيلم 
است، گفت: »تا فيلم ما به شبكه نمايش خانگي مي آيد، مثاًل صبح 
عرضه مي شود، ظهر از آن شبكه ها پخش مي شود و كامالً يك فضاي 
مجرمانه شكل گرفته است. اگر كپي رايت را به صورت بين المللي در 
آثارمان داشته باشيم و شوراي صيانت بتواند پيگيري كند اين مشكل 
هم حل مي شود.« قاس��مي درباره قاچاق فيلم »رستاخيز« گفت: 
درباره فيلم »رستاخيز« كه در يوتيوب عرضه شده، مجاري قانوني 

وجود داشت. در همان سايت يوتيوب امكاني وجود دارد كه اگر ذكر 
شود اين نسخه صاحب دارد به صورت خودجوش، اگر كسي بخواهد 
آن را نش��ر بدهد، يوتيوب حذفش مي كند. در بس��ياري از مجاري 
قانوني ديگر هم اين امكان در فضاي مجازي وجود دارد، به جز فضاي 
تلگرام كه به قوانين بين المللي توجهي نمي كند. پيگيري اين موضوع 
از توان من تهيه كننده به تنهايي خارج است و نياز به متولي دارد و 

بايد كاماًل به صورت ستادي و سازماني انجام شود. 
اين تهيه كننده در ادامه به نقش فرهنگسازي در مبارزه با قاچاق 
فيلم اشاره و تأكيد كرد: »براي عدم استفاده از كاالي قاچاق نياز 
به فرهنگس��ازي اس��ت. مردم بايد بدانند اين كار با دزدي فرقي 
نمي كند. برخي از مردم دستمزد سوپراستارها مدنظرشان است 
و نمي دانند فيلمي كه توليد مي شود حداقل ۲۰۰نفر براي آن كار 
مي كنند و معيشت اينها هم نبايد به خطر بيفتد. وقتي فيلمي ضرر 
مي كند فيلم بعدي بالطبع ساخته نمي شود و وقتي فيلمي سود 

مي كند تعداد فيلم هاي بيشتري ساخته مي شود.«

واكنش تهيه كننده »شبي كه ماه كامل شد« به قاچاق فيلمش

مبارزه با قاچاق فيلم بايد ستادي و سازماني باشد

   هادي عسگري
در روزهاي��ي كه به دلي��ل حمله اوباش اجاره اي از س��وي 
امريكا و اس��رائيل و آتش افروزي عليه منافع مردم استفاده 
از اينترنت بين المللي بنا به مصالح از س��وي شوراي عالي 
امنيت ملي مسدود ش��ده است و دسترس��ي مردم داخل 
ايران به ش��بكه هاي اجتماعي ميسر نيس��ت، دو سه نفر از 
سلبريتي هاي خارج نشين اقدام به انتشار پست هايي مشابه 

پست هاي مسيح علينژاد با محوريت اغتشاشات كرده اند. 
گلش��يفته فراهاني كه مدت هاس��ت خارج از ايران به سر 
مي برد و معموال در صفحه اجتماعي اش، مسائل غيرسياسي 
را منتشر مي كند و رغبتي به مسائل سياسي نشان نمي دهد 
همزمان با آغاز اغتشاشات در برخي از مناطق ايران، با انتشار 
ويدئوهايي از درگيري هاي س��اختگي كه اغلب از س��وي 
منافقين با محوريت يك زن كه در حال جيغ كشيدن و ناسزا 
گفتن است تهيه شده، خود را در حد پادوي دشمنان ايران 
تنزل داده است. وي متني دو زبانه را در حمايت از اعتراضات 
منتشر كرده و همچنين با انتش��ار يك پست ديگر به زبان 
انگليسي از قطع ش��دن ارتباط مردم ايران با جهان نوشته 
است؛ پستي كه مسيح علينژاد نيز آن را بازنشر داده است. 

اما كس ديگری كه اقدام به انتشار پس��ت هايي با موضوع 
اغتشاشات كرده، مهناز افش��ار است. افشار مدت هاست به 
خاطر پرونده قضايي كه در ايران دارد، حاضر به بازگش��ت 
به كشور نيست و از قانون تكمين نمي كند. وي در شرايطي 
كه ايران نيازمند آرامش اس��ت، شروع به انتشار پست هاي 
سياسي در توئيتر و اينستاگرامش كرده است. مهناز افشار 
مدتي پيش نيز تولد »احمد باطبي« از فعاالن دنبال كننده 
تحريم اي��ران در امريكا را تبريك گفته ب��ود كه همين كار 
مي تواند نشانه اي از ارتباط ميان وي و عناصر شناخته شده 
ضدانقالب باشد. او همچنين استوري هايي را كه منشأ تهيه 

آن منافقين هستند منتشر مي كند. 
از سويي ديگر تهمينه ميالني، كارگردان سينما در صفحه 
اينستاگرامش چندين پست سياسي در حمايت از اغتشاشات 
منتشر كرده است و سعي دارد دست به تحريك مردم بزند. 
هر چند تح��ركات اين چند روز نش��ان مي دهد مردم هيچ 
همراهي ای با اراذل اجاره اي ندارند. ميالني در يكي از آخرين 

پست هايش در اينس��تاگرام، نوشته اس��ت: »هنرمندان، 
مدت هاست با پرونده سازي، ترور شخصيت، تذكرات ارشاد 
و  رفتن به دادسراي فرهنگ و رسانه  كنترل مي شوند. براي 
همين، مدت هاس��ت كه برخي از هنرمندان ب��ا نقل قول از 
ديگران، حرفش��ان را مي زنن��د، حتي اگر همه حرفش��ان 
نباشد.« اين كارگردان سينما يك بار به خاطر فعاليت هاي 
سياسي ضدانقالب بازداشت شد اما با عفو رهبري از زندان 
آزاد شده است. او در ش��رايطي اعالم كرده است هنرمندان 
با پرونده س��ازي مواجه هس��تند كه چند م��اه قبل پس از 
آنكه مشخص شد نمايشگاه آثار نقاش��ي اش، مجموعه اي 
كپي شده از آثار هنرمندان خارجي است، از دانشجويان هنر 
كه اين مسئله را افشا كرده بودند ش��كايت كرد و در نهايت 
يك دانشجو به خاطر ش��كايت كارگردان كپي كار، محكوم 
به شالق شد! ميالني كه آزادانه در ايران فيلم هايي در مدح 
»فمينيسم« مي سازد و از جمله ضدخانواده ترين فيلمسازان 
ايراني است، معلوم نيست دقيقا به چه چيزي اعتراض دارد! آيا 
او به خاطر اينكه نمايشگاه نقاشي هاي كپي كاري شده اش با 
استقبال روبه رو نشده شاكي است يا اينكه از اين ناراحت است 
كه هر فيلمي كه ساخته، اكران شده! شايد هم انتظار داشته 
كه معترضان به اينكه وي چرا نقاشي ديگران را دستكاري 

كرده و به نام خودش منتشر كرده، اعدام شوند! 
فعال شدن گلش��يفته فراهاني و مهناز افشار در حمايت از 
اغتشاشگران اجاره اي نشان مي دهد كه آزادي اين دو بازيگر 
خارج نشين براي فعاليت در كش��ورهاي غربي مشروط به 
تبعيت از سياست هاي دولت هاي غربي و عوامل ضد ميهني 

در اين كشورهاست.

قائم مقام مركز »مأوا« ضمن اعالم جزئيات تور كنسرت »محمد معتمدي« مطرح كرد

نگاه ما به موسيقي فرهنگي است و صرفاً تجارتي نيست

     سيدمرتضي ذاكر
قائ�م مق�ام مرك�ز »م�أوا« ضم�ن اع�الم خب�ر برپاي�ي اولين 
كنس�رت از ت�ور كنس�رت »محم�د معتم�دي« از ت�الش اين 
مرك�ز جهت لذت ب�ردن مردم از فضاي موس�يقي ب�دون انجام 
رفتارهاي خ�ارج از عرف ضم�ن رعايت چارچوب ه�ا خبر داد. 
»احس��ان خداپرس��ت« قائم مقام مركز »مأوا« درباره ايده برگزاري 
كنسرت محمد معتمدي به فارس گفت: ما سال گذشته »آلبوم حاال 
كه مي روي« را توليد كرديم كه تجربه بسيار خوبي بود. واقعيت اين 
است كه موسيقي سنتي براي تهيه كنندگان سوددهي كمتري دارد 
و درآمدزا نيس��ت و در كنار آن دغدغه ترويج چنين موسيقي ای هم 
وجود ندارد و همين باعث شده كه تهيه كنندگان كمتر به اين حوزه 
ورود كنند. با توجه به اين شرايط ما تصميم گرفتيم در اين حوزه ورود 
كنيم. خداپرست در ادامه تأكيد كرد: بايد اين را هم بگويم كه از سوي 
ديگر برپايي كنسرت هم دردسرهاي خودش را دارد و به نوعي فضاي 
برگزاري كنسرت دس��ت افراد محدود و خاصي است كه اجازه ورود 

ديگران را نمي دهند يا مسير را س��خت و گران مي كنند تا افراد براي 
برگزاري فقط به آنها مراجعه كنند. آق��اي معتمدي نيز اين دغدغه 
را داشتند كه مي خواس��تند ما درگير چنين حاشيه هايي نباشيم و 

كنسرت را به صورت تور كنسرت برگزار كنند. 
قائم مق��ام مركز م��أوا گفت: موس��يقي تفريح س��المي اس��ت و ما 
برنامه ريزي هاي گسترده اي براي اين حوزه داريم. به هم زدن فضاي 
خوب ترانه و اس��تفاده از كلمات س��خيف به مرور فرهنگ را عوض 
مي كند اما ما بايد در عين حال كه براي مخاطب برنامه مي سازيم بايد 
اصول را هم رعايت كنيم، در اي��ن ميان هنجارهاي عرفي و فرهنگي 
و ديني همه در كنار هم معنا پيدا مي كنند. مردم ايران اگر محصول 
خوب دريافت كنند، حتماً اس��تقبال مي كنند. تهيه كننده ها هم اگر 
بفهمند ضمن رعايت يكسري چارچوب ها مي توانند درآمدزايي داشته 

باشند، حتماً از اين جريان استقبال خواهند كرد. 
وي ضمن اشاره به اينكه موسيقي خوب هم الزاماً سنتي نيست و شامل 
حال همه شاخه هاي موسيقي مي ش��ود، ادامه داد: تأكيد ما بر همه 
حوزه هاست و فقط فضاي سنتي را پوش��ش نمي دهيم. نگاه ما فقط 
تجارتي نيست و نگاه مان كاماًل فرهنگي است و بايد ضمن مخدوش 

نكردن فرهنگ اصول بازار را هم رعايت كنيم. 
خداپرست در پايان خاطر نشان كرد: ما تالشمان اين است كه بدون 
انجام رفتارهاي خارج از عرف مردم از فضاي موس��يقي لذت ببرند و 
چارچوب ها را هم رعايت كنند. مجموعه »مأوا« معتقد است عرصه 
موسيقي يكي از ابزارهاي مهم براي گسترش مفاهيم اسالمي انقالبي 
براي نسل امروز اس��ت و به همين دليل تصميم گرفته در برگزاري 

كنسرت خوانندگان محبوب ورود پيدا كند.

    خبر

    محمدصادق عابديني 
اين روزها تئاتر ش�هر كه س�اختمان زيبايش 
به عنوان نم�اد هنرهاي نمايش�ي در كش�ور 
شناخته مي ش�ود، ش�اهد اتفاق خوبي است. 
بعد از چند ماه عمليات عمراني و با پايان يافتن 
تعمي�رات و بازس�ازي، اين مجموع�ه آغاز به 
كار ك�رد و در آينده نزديك مهم ترين س�الن 
تئاتر كشور شاهد اجراي برنامه هاي نمايشي 
خواهد بود. س�عيد اس�دي، مدي�ر مجموعه 
تئاتر ش�هر در گفت و گ�و با »ج�وان« درباره 
اتفاقاتي ك�ه در س�الن اصلي تئاتر ش�هر رخ 
داده و آنچه عالقه مندان ب�ه تئاتر با آن مواجه 
خواهند شد، توضيحات بيش�تري داده است. 
 براي عالقه مندان به تئاتر، ساختمان 
تئات�ر ش�هر س�مبلي از فعاليت هاي 
نمايشي است و قطعا هر اتفاقي در آن 
رخ بدهد از جمل�ه تعميرات و تعطيلي 
مورد توجه مردم و دوس�تداران تئاتر 
خواهد بود، بازسازي سالن تئاتر شهر 

چه مراحلي را طي كرد؟ 
تعميرات س��الن اصلي تئاتر ش��هر از آذرماه سال 
گذشته آغاز شد. در آن زمان بدون تعطيلي سالن 
اصلي كار ش��روع ش��د و همزمان ب��ا تعميرات و 
تغييرات، فعاليت عادي س��الن تا ۱۵ ارديبهشت 
ماه امسال ادامه داشت. در اين تاريخ براي تكميل 
عمليات نياز به تعطيلي كامل سالن وجود داشت. 
در مدت تعطيلي سالن، پيمانكار در حال انجام كار 
بود و امكانات جديد اضافه شد، برخي از امكانات 

هم احيا و نوسازي شد. 
 پس با پايان بازسازي سالن تئاتر شهر 
بايد به زودي ش�اهد اجراي نمايش در 

اين سالن باشيم؟
بله، اولين نمايش از سوم آذر ماه در اين سالن روي 

صحنه خواهد رفت.
 چه نمايشی قرار است در سالن اصلي 

اجرا شود؟
تئاتر فرانكشتاين به كارگرداني ايمان افشاريان.

 يك رسانه در گزارشي عنوان كرده بود 
كه بازسازي تئاتر شهر نتيجه اعتماد به 
مهندسان داخلي اس�ت، ماجراي اين 

اعتماد چيست؟
يكي از مهم ترين افتخارات اين عمليات عمراني كه 
باعث مباهات و افتخار ملي است، اين بود كه تمامي 

اتفاقات رخ داده در سالن توسط مهندسان داخلي 
و با استفاده از امكانات داخلي انجام شده است. يك 
شركت دانش بنيان وابس��ته به دانشگاه صنعتي 
ش��ريف كه اعضايش همگي فارغ التحصيل اين 
دانشگاه و عضو بنياد ملي نخبگان بودند، اين كار 
بزرگ را انجام دادند. اگر برنامه ريزي آن ش��ركت 
دانش بنيان نبود، احتماال عمليات عمراني در سالن 

بين ۱/۵سال تا دو سال به طول مي انجاميد. 
علت حضور معاون علمي رئيس جمهور 
در مراسم رونمايي از س�الن بازسازي 

شده هم به همين دليل بود؟
بله، علت اصلي حضور ايشان همين موضوع بود و 
كار جوانان ايراني آنقدر شايسته بود كه جاي هيچ 
گاليه و شكايتي را باقي نگذاشت. اقدامات انجام 
شده نتيجه اعتماد به شركت هاي دانش بنيان بود 
و خوشبختانه وزارت ارشاد و مجموعه تئاتر شهر 
اين امكان را براي ب��روز توانمندي هاي جوانان 
ايراني در اختيار آنها ق��رار داد. در روز رونمايي از 
سالن تئاتر شهر نيز آقاي ستاري برايش جالب بود 
كه چطور يك شركت دانش بنيان وارد حوزه هنر 

شده و در اين حيطه نيز فعاليت دارد. 
 قطعا براي عالقه مندان به تئاتر، اينكه 
با چه چيزي در س�الن بازس�ازي شده 
روبه رو خواهند ش�د، جال�ب توجه و 
جذاب اس�ت، چ�ه چيز نوي�ي در اين 

بازسازي ها به چشم خواهد آمد؟
اتفاقات رخ داده را مي توان به دو بخش تقسيم كرد؛ 
يك بخش سيستم ماشينري بود و بخش ديگر تغيير 
صندلي هاي س��الن كه آن هم توس��ط يك شركت 
ايراني و با رعايت اصل حفظ اصالت و ش��كل سالن 

طراحي شده بود كه داراي راحتي بيشتري است. 
درباره ماشينري و اينكه اصاًل چيست 
و در سالن تئاتر چه كار مي كند توضيح 

بدهيد.

در تئات��ر نيازمند امكانات مكانيكي هس��تيم كه 
اجراي حركات، تصاوير و ميزانسن هاي متفاوت در 
سالن هاي بزرگ به وسيله آن انجام مي شود. سالن 
تئاتر شهر داراي سن گردان بود كه از پيش وجود 
داشت ولي به دليل مشكالتي كارايي نداشت. اين 
سن احيا و بازسازي ش��ده است. پيشاني سن كه 
بخشي از امكانات نوري در آن قرار دارد و پيش از 
اين به صورت دستي تنظيم مي شد االن به صورت 
كاماًل ماشيني مديريت مي شود. عالوه بر آن يك 
پل نوري كه سازه آن از سقف آويزان بود به صورت 

موتورايز درآمده است. 
 چه چيزهاي ديگري هست كه در اين 

بازسازي به چشم مي آيد؟
بعضي از امكانات اضافه ش��ده ش��امل دو باالبر 
)ليفت( اس��ت كه يك��ي براي تغيي��ر صحنه يا 
استفاده براي گروه اركس��تر است و ديگري كه 
ليفت نفري يا به اصطالح هنري »غيب ش��و« 
است براي باال بردن وسايل در صحنه يا اجراي 
نمايش استفاده مي شود. ۱۸ فالي بار ماشيني 
ايجاد ش��ده كه براي باال و پايين كردن دكور ها 
استفاده مي شود كه توسط شركت دانش بنيان 

طراحي و ساخته شده است. 
 تئاتر شهر عالوه بر سالن اصلي داراي 
چند س�الن كوچك تر هم است، براي 
اين سالن ها هم فرايند بازسازي انجام 

شده است؟
خوشبختانه از سال گذشته تغييرات و تعميرات در 
تاسيسات تئاتر شهر شروع شده. مثاًل مشكلي كه 
در اين سازه وجود داشت در زمان بارندگي بود كه 
آب به داخل سازه مي آمد و اكنون به صورت كامل 
آن مشكل حل شده است و سالن چارسو كه از بعد 
از انقالب عمال صندلي برايش طراحي نشده بود، 

داراي صندلي شد. 
 به نظر مي رس�د تئاتر ش�هر نيازمند 
تغييرات گس�ترده تري باش�د كه در 
آينده قطعا لزوم انجام آنها به چش�م 
مي آي�د، قرار اس�ت بازس�ازي ادامه 
داشته باش�د يا در اين مرحله متوقف 

خواهد شد؟
يك شركت مشاور شروع به مطالعه تئاتر شهر كرده 
اس��ت و با مستندس��ازي اتفاقات رخ داده در اين 
سالن، نيازهاي جديد را شناسايي مي كند. ايجاد 
سيستم اكوستيك جديد يكي از اين فعاليت هاست 
كه بعد از تكميل گزارش شركت مشاور از طريق 

برگزاري مناقصه انجام خواهد شد. 
 زماني قرار بود كه در بام س�ازه تئاتر 
ش�هر، محلي ب�راي اج�راي نمايش 
ساخته ش�ود و به عنوان سالن روباز 
نمايش مورد اس�تفاده قرار گيرد، آيا 
اين طرح هم مورد بررسي مجدد قرار 

خواهد گرفت؟
ساختمان تئاتر ش��هر در ميراث ملي ثبت شده 
اس��ت و هر گونه تغييري كه باعث از بين رفتن 
اصالت آن شود با ممانعت ميراث فرهنگي مواجه 
خواهد شد، مثاًل همين طرح كه گفتيد و قرار بود 
چند سال پيش در پشت بام تئاتر شهر اجرا شود، 
در همان ابتداي كار با مخالفت ميراث فرهنگي 

جلوي كار گرفته شد.

در گفت وگوي »جوان« با مدير تئاتر شهر بررسي شد

 پوست اندازي مجموعه تئاتر شهر 
با همت و هنر ايراني 

اقدامات انجام شده در مرمت تئاتر شهر نتيجه اعتماد به شركت هاي دانش بنيان عرصه هنر است

تعميرات سالن اصلي تئاتر شهر 
از آذرم��اه گذش��ته آغاز ش��د و 
همزمان با تعميرات و تغييرات، 
فعالي��ت ع��ادي س��الن ت��ا 15 
ارديبهشت ماه امسال ادامه داشت

پروانه معصومي: 
 تا ياد شهدا هست، ما هستيم

ايران هست و اسالم پابرجاست 
ما هس�تيم، اي�ران هس�ت و اس�الم پا 
برجاس�ت ت�ا زمان�ي كه ي�اد ش�هدا را 
در تار و پ�ود جانم�ان زنده نگ�ه داريم. 
به گزارش راه دانا، پروان��ه معصومي بازيگر 
پيشكسوت سينما و تلويزيون، در خصوص 
شهداي بسيجي، گفت: اين شهداي بسيجي 
به خاطر دفاع از خاك، ناموس و دينشان به 
جنگ با كفر رفتند، پس مي ت��وان آنها را به 

شهداي كربال وصل كرد؛ همه اين بزرگواران براي دفاع از دين و در نهايت در راه 
خدا قدم در راه جاودانگي گذاشتند، پس هدف همه يكي است و جايگاه رفيعي 
در درگاه خداوند متعال دارند. اين بازيگر پيشكس��وت كشورمان اظهار داشت: 
شهادت بحث عشق و ايمان است، بحث عش��ق بازي با خداست، هر كه در اين 
بزم مقرب تر است به چنين سعادتي دست مي يابد، مگر مي شود ياد و خاطر اين 
فرزندان خلف سرزمينمان را فراموش كنيم؟ خوني كه در رگ هاي ما در جريان 

است لحظه به لحظه به ياد اين عزيزان مي جوشد. 
 معصومي در پايان بيان داشت: هر كدام از مسئوالن كه گاهي در خدمتگزاري 
به مردم كوتاهي مي كنند به ياد بياورند كه فرزندهاي اين سرزمين براي حفظ 
اين آب و خاك چه از جان گذشتگي ای كرده اند و مادران و همسران اين خاك از 
دسته گل هاي خود گذشته اند، قطعا در خدمتگزاري به مردم مصمم تر خواهند 

شد و خودشان را شرمنده شهدا نمي كنند. 

مصطفي محمدي     ديده بان

 گلشيفته و مهناز 
مجبور به حمايت از اوباش اجاره اي شدند! 

 فعال شدن گلشيفته فراهاني و مهناز افشار در حمايت از اغتشاشگران اجاره اي
نشان مي دهد آزادي اين دو بازيگر خارج نشين براي فعاليت در كشورهاي غربي 

مشروط به تبعيت از سياست دولت هاي غربي و عوامل ضدميهني در اين كشورهاست


