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سال دوازدهم پنجشنبه 24اردیبهشت 1394شماره3069
خبر

مديركل دفتر موسيقي اعالم كرد؛

مديركل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر حضور
گروه موسيقي «جيپسيكينگز فاميلي» در تهران را تاييد كرد.
ت
پيروز ارجمند گفت :ش��ركتهايي كه متقاضي برگزاري كنسر 
گروههاي خارجي در تهران هستند ،تقريبا زيادند .ما هم اين تقاضاهاي
زياد را بررسي ميكنيم و به تعدادي از آنها كه با ساختار فرهنگي كشور
ما جور درميآيند ،مجوز ميدهيم.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چرا اين گروه چندي پيش
در گفتوگو با يكي از رسانهها خبر حضورش را در ايران تكذيب كرد،
گفت :دو گروه موسيقي وجود دارد كه نام يكي از آنها «جيپسيكينگز» و
نام ديگري «جيپسيكينگز فاميلي» است .بعد از فوت تعدادي از اعضاي
گروه «جيپسيكينگز» اين گروه تجزيه شد و يك گروه ديگر هم به نام
«جيپسيكينگز فاميلي» ايجاد شد كه در واقع فرزندان آنها همراه سه
نفر از اعضاي قديمي گروه ،آن را اداره ميكنند .رسانهاي كه خبر تكذيب
اين كنسرت را منتشر كرد ،با گروه «جيپسيكينگز» گفتوگو كرده بو د
در صورتي كه قرار است گروه «جيپسيكينگز فاميلي» به ايران بيايد كه
قطعاتشان براي مردم ايران آشنا و مورد عالقه آنهاست.
وي افزود :اين يك موضوع طبيعي است كه شاكله گروههاي موسيقي
در طول زمان تغيير كن د مثال در كش��ور ما تنها گروهي كه تا به حال
ي
به هم نريخته ،گروه «كامكارها» است كه دليل آن هم پيوند خانوادگ 
اعضايش است.
مديركل دفتر موسيقي درباره جزييات اين كنسرت توضيح داد :اين
كنسرت با عودنوازي سعيد نايب محمدي همراه است و حتي سخنراني
هم در اين مراسم داريم كه به ريشههاي موسيقي فالمنكو اشاره ميكند.
در بخشهايي گروه «جيپس��يكينگز فاميلي» و عودنوازي بهصورت
جداگانه اجرا ميكنند و در بخش��ي اين هنرمن��دان در كنار يكديگر
مينشينند و ساز ميزنند.
ارجمند با بيان اينكه اين كنسرت ميتواند مانند يك اجراي پژوهشي
هم باشد ،گفت :اجراي چنين كنسرتهايي جزو برنامههاي ماست و حتي
ي با هندوستان هم داشته باشيم.
قصد داريم چنين همكار 
وي اضافه كرد :ما هماهنگي الزم را انجام داديم و فقط منتظر مجوز
اداره اماكن هستيم .ويزاي اعضاي گروه آماده شده و مبلغ مورد نظر نيز
به حس��اب آنها واريز شده است .زمان پيشبينيشده ما براي حضور
اعضاي اين گروه  26تا  30ارديبهشتماه است.

پيكر محمدعلي سپانلو امروز تشييع ميشود

ايسنا-پيكرمحمدعليسپانلوامروز(پنجشنبه 24،ارديبهشتماه)
از مقابل خانه هنرمندان تشييع ميشود.
مهدي اخوت ،دوس��ت و همخانه اين شاعر ،پژوهشگر و مترجم
فقيد گفت :پيكر آقاي سپانلو ساعت  9صبح پنجشنبه از مقابل خانه
هنرمندان تش��ييع و براي خاكسپاري به قطعه نامآوران بهشتزهرا
منتقل ميشود.
خانه هنرمندان در خيابان طالقاني ،خيابان موسوي شمالي (فرصت)،
پارك هنرمندان واقع اس��ت .محمدعلي سپانلو شامگاه دوشنبه 21
ارديبهشتماه در بيمارستان درگذشت .او كه چند سالي از سرطان
ريه رنج ميبرد اخيرا در پي ناراحتي ريوي و تنفسي در بخش ICU
بيمارستاني در تهران بستري شده بود.
س��پانلو كه به «شاعر تهران» معروف بود متولد  29آبانماه سال
 1319در ته��ران بود« .رگبارها»« ،پيادهروها»« ،س��ندباد غايب»،
«هجوم»« ،نبض وطنم را ميگيرم»« ،خانمزمان»« ،تبعيد در وطن»،
«س��اعت اميد»« ،خيابانها ،بيابانها»« ،فيروزه در غبار»« ،پاييز در
بزرگراه»« ،ژاليزيانا»« ،كاشف از يادرفتهها» و «قايقسواري در تهران»
از مجموع ه شعرهاي اين شاعرند.
همچنين ترجم ه «آنها به اسبها شليك ميكنند» نوشت ه هوراس
مككوي« ،مقلدها» نوشت ه گراهام گرين« ،شهربندان» و «عادلها»
نوشت ه آلبر كامو« ،كودكي يك رييس» نوشت ه ژان پل سارتر« ،دهليز
و پلكان» ش��عرهاي يانيس ريتس��وس و «گيوم آپولين��ر در آيين ه
آثارش» -شعرها و زندگينام ه گيوم آپولينر -از ديگر آثار منتشرشده
او هستند.
محمدعلي سپانلو كه در سالهاي دور تجربه حضور در فيلمهاي
«آرام��ش در حضور ديگران» (ناصر تقوايي« ،)1351 /س��تارخان»
(علي حاتمي  )1351 /و «شناسايي» (محمدرضا اعالمي  )1366 /را
داش��ت در سال  1380هم در فيلم «رخساره» امير قويدل به ايفاي
نقش پرداخت.
ي است كه در سال  1347و يك ماه بعد
محمدعلي سپانلو شاعر 
از اولين حمله اسراييل به فلسطين شعري در حمايت از فلسطينيها
نوشت.

انتشاراتسازمانمديريتصنعتيدرنمايشگاهكتاب
انتش��ارات س��ازمان مدیریت صنعتی با ربع قرن سابقه و با هدف
توسعه فرهنگ مدیریت ،شناسايي روزآمد مفاهيم و روشهاي دانش
مديريت در جهان و تامین بخشی از نیازهای مطالعاتی اندیشمندان
اين حوزه تاكنون بالغ بر  300عنوان كتاب در زمينه مدیریت ،اقتصاد،
علوم اجتماعی و اس��تراتژی کس��ب و کار به صورت ترجمه و تاليف
منتشر كرده است.
اهتمام به تبيين و انتش��ار تجربههاي مديريتي در كش��ور به
عنوان الگويي از مديريت اس�لامي ،مديريت جهادي و مديريت
بومي از ديگر اهداف چاپ كتاب در انتش��ارات سازمان مديريت
صنعتي است.
به گزارش روابطعمومي سازمان مديريت صنعتي ،دكتر مجتبي
رجببيگي  23ارديبهشت با حضور در غرفه سازمان ،طي سخناني بر
اهميت و ارزش كتاب عليرغم وجود اينترنت و شبكههاي مجازي تاكيد
كرد و خواستار مستندسازي و انتشار تجربههاي مديريت كشور شد.
مديرعامل س��ازمان مديريت صنعتي ،تش��كيل ش��وراي كتاب
در س��ازمان با حضور اساتيد برجس��ته و برنامهريزي براي برگزاري
نشست با پديدآورندگان آثار را از برنامههاي امسال انتشارات سازمان
عنوان كرد.
وي همچنين از آمادگي سازمان مديريت صنعتي براي همكاري
با انديش��مندان و متخصصان در زمينه انتشار كتابهاي مديريتي
خبر داد.
گفتني اس��ت مخاطبان كتابهاي سازمان مديريت صنعتي در
سطوح مش��اوران ،مدیران ،اساتید و دانش��جویان ميتوانند از غرفه
انتشارات سازمان مديريت صنعتي در بيست و هشتمين نمايشگاه
بينالمللي كتاب تهران واقع در مصلي ،س��الن شبستان ،راهرو ،21
غرفه  14ديدن كنند.

ايلنا -اسامي نمايشهاي پذيرفته شده در دو بخش بينالملل و صحنهاي
جشنواره تئاتر دانشگاهي به شرح زير است:
نمايشهاي بخش بينالملل
«ليپ سينك» به كارگرداني پويش فروزنده از دانشگاه سوره« ،وقت نهار»
به كارگرداني رضا بهاروند از دانش��گاه هنر و معماري« ،بار» به كارگرداني
گالره ريحاني از دانش��گاه هنر« ،ميخواس��تم بهتون بگم» فرزام رنجبر از
دانشگاه تهران« ،مكان اتفاق ناگوار» راحله تعبدي از دانشگاه هنر« ،انكار»
قاسم مومن از دانشگاه هنر و معماري« ،شنل قرمزي» احسان شايانفر از
دانشگاه هنر« ،چاي قاطري» نصراهلل اوصيا از دانشگاه سوره« ،سر بسته از
تهران» مجتبي كريمي از دانشگاه هنر« ،مصنوعي» رامين اكبري از ساير
دانشگاهها« ،مرسوالت پترزبورگ» مازيار سيدي از دانشگاه هنر« ،شينيون»
حسين پوريانيفر از دانشگاه سوره« ،هويت پروانههاي مرده» احمد سلگي از

عرف�ان پهلوان�ي -نماي��ش «مظلوم
پنج��م» به نويس��ندگي و كارگرداني «رضا
صابري» كه فروردين و ارديبهش��ت 1394
در سالن استاد حميد سمندريان تماشاخانه
ايرانش��هر ب��ه صحنه م��يرود ،يك نمايش
پروپاگانداس��ت .نمايشه��اي پروپاگاندا را
ميت��وان گرانترين آثار نمايش��ي (از نظر
پولي و مالي) بهش��مار آورد .آثار نمايش��ي
پروپاگان��دا خ��ود به چهار دس��ته تبليغي،
ترويج��ي ،تجويزي و ارش��ادي بخشبندي
ميش��وند .اين گونه آثار بُرد بااليي دارند و
گستره پرشماري از تماشاگران ،جامعه هدف
آنها بهشمار ميآيند .نمايشهاي پروپاگاندا از
ديدگاه كمي (زمان و طول نمايش) بيشتر در
دس��ته «اسكيچ»ها كه كوتاهترين گونه آثار
دراماتيك هستند ،جاي ميگيرند .در نمايش
مظلوم پنجم هم به روشني بيننده هستيم
كه داس��تانهايي كوتاه ،بدون پيرنگهاي
فرع��ي ،كاراكترپردازيهاي ژرفس��اختي
و چند اليه ،گرهافكنيها و گرهگش��اييها،
تعليق ،تحول كاراكتر يا كاراكترهاي اصلي و...
در كنار هم روايت ميشوند .كنار همنشيني
اين داس��تانها چن��دان بر پاي��ه منطق و
ضرورت ريخت نيافته اس��ت و اين تركيب
داراي انس��جام نيس��ت .براي نمونه اگر در
همين تركيب ،ترتيب اپيزودها و داستانها
جابهجا شود ،آسيب چشمگيري به نمايش
مظلوم پنجم وارد نخواهد شد .بيشتر به نظر
ميرسد كه اين كنار همنشيني اپيزودها تنها
به دلخواه نويس��نده و كارگردان و به دور از
ضرورتها و احتماله��اي دراماتيك انجام
شده است .در اين نمايش تالش شده است
تا با انجام و اجراي حركتهاي گروهي و فرم
كه باز چندان داراي ضرورتهاي دراماتيك
نيستند ،بر جذابيتهاي ديداري و سطحي
و همچنين به زمان نمايش افزوده شود .اين
حركتهاي گروهي و فرم هم به آس��اني و
بدون وارد ساختن ضربهاي به نمايش مظلوم
پنجم قابل حذف هستند .به ياد داشته باشيم
ك��ه در دنياي هن��ر و به ويژه هنر نمايش و
نمايشنامهنويسي بر پايه تكنيك حذف ،هر
ركني از اثر هنري كه با حذف آن ضربهاي به
اثر وارد نشود،بايد از اثر هنري حذف شود.
نظريهپ��ردازان گوناگون��ي از جمله زندهياد
«گابريل گارس��يا مارك��ز» در كتاب گرامي
و ارزش��مند «كارگاه سناريو» اين تكنيك و
نكته را بيان داشته و بر آن تاكيد ورزيدهاند.
حركتهاي فرم اين نمايش ،اگر چه ش��ايد
در نگاه نخست جذاب مينمايانند اما كاركرد
دراماتيك چنداني را در راس��تاي انتقال بار

تئاتر

حضور جيپسيكينگز در تهران قطعي است

معرفي نمايشهاي بخش بينالملل و صحنهاي
جشنواره تئاتر دانشگاهي

دانشگاه تهران« ،ديگران» نرگس بهروزيان از سوره« ،آدم آدم است» حسن
معيني از دانشگاه هنر« ،هملت ديو» بابك رفاهي از دانشگاه هنر و معماري،
«ماشينيست» مهدي مشهديكاظمي از دانشگاه هنر و معماري« ،خاطرات
يك گاو توس��ري خور» عبدالحميد امراللهي از دانشگاه آزاد فسا( ،آدم آدم
اس��ت» فريده گرمس��اري از علمي كاربردي بندرعباس« ،آدم برفي سياه»
محسن حكيمي از دانشگاه آزاد «واحد عليآباد كتول»« ،بهار تابلوي نقاشي
من» شقايق آقازاده از دانشگاه هنر شيرازDid you enjoy your dish« ،
 ،» gentlemenبه كارگرداني  Pavol Serisاز كشور اسلواكيLocus« ،
 »Amoenusب��ه كارگردان��ي  Miquel Segovia Garellمحص��ول
كش��ور اسپانيا و «( »QUI-ES-TU?) TU ME TUESبه كارگرداني
 Giuseppe L. Bonifatiكاري از كشور ايتاليا بيست و چهار نمايش حاضر
در بخش بينالملل هجدهمين جشنواره تئاتر دانشگاهي هستند.
 نمايشهاي بخش صحنهاي
فهرست اسامي نمايشهاي راه يافته به بخش صحنهاي جشنواره به شرح زير است:
نس��يم اسدپور« ،اپراتور نوع چهارم» ،دانشگاه هنر /محمدرضا پورمقدم،

«ياشيما» ،تربيت مدرس /سهراب مالمير« ،كسي در خانه نيست» ،تهران/
فائزه رخ فيروز« ،به ياد آر مرا» ،هنر /آرش طاهرخاني« ،مهماني» ،تهران/
ميالد خرمنبيز« ،مه» ،س��اير دانشگاهها /سحر رضواني« ،نگهبان واژهها»،
هنر و معماري /اس��معيل صالحي« ،خانه عروس��ك» ،هنر /ايمان عزيزي
صدي��ق« ،چند عك��س از يك جنگ» ،تهران /پويا رييس��ي« ،پ س /در»
دانش��گاه هنر و معماري /حس��ين صحرايي« ،كورگمها» ،تهران /ش��يرين
جروقي« ،دامپزشكي» ،سوره /مهسا ياوريان« ،در انتظار گودو بمان اتللو»،
سوره /سهيل ساعي« ،بازي استريندبرگ» ،هنر و معماري /فاطمه عرفاني،
«تلنگر» ،ساير دانشگاه /نويد باني« ،خنيا» ،هنر و معماري /محمد رياضت،
«اينفورماتزيون» ،سوره /طاهره پرورده« ،گزارش يك خواب  /تاريك خانه»،
هنر /ميالد رضاييكيا« ،شاتگان» ،سوره /محمد وليزادگان« ،او شمال من،»...
هنر و معماري /امين اس��فنديار« ،فردا» ،تهران /حميدرضا استوار« ،ماهي
پروانه ميشود گاهي» ،تهران.
هجدهمينجشنوارهبينالملليتئاتردانشگاهيايران 26ارديبهشتماه1394
به دبيري امير مرسلي برگزار ميشود.

نگاهي به نمايش «مظلوم پنجم»

نخست بايد ذهن هنرمند را بست!

معناي��ي و عاطفي لحظه و صحنه مورد نظر
يا كل اثر نمييابند.
يكي از ويژگيهاي نمايشهاي پروپاگاندا
تحميل ش��عار به كاراكتر است .در جاهاي
بسياري از نمايش مظلوم پنجم ،شعارزدگي
به روشني ديده ميشود .اين شعارزدگي در
ديالوگه��ا خودنمايي ميكند .هر چند كه
اين ديالوگها مانند ديالوگي كه سردس��ته
قاچاقچيان ميگويد« :اول بايد ذهن هنرمند
را بست »...يادآور يادها و ترسهايي درخور
درنگ و انديشه براي اهالي راستين هنر باشد
اما صدالبته چه بهتر بود كه اين بسته شدن
ذهن يك يا گروهي از هنرمندان را در شرايطي
نابسامان و شوم به تماشا مينشستیم و نه در
ديالوگي سطحي ،روساختي و شتابزده از
آن گذر ميكرديم.
ديگر ويژگ��ي نمايشهاي پروپاگاندا آن
است كه داراي تاريخ مصرف هستند .نمايش
مظلوم پنجم نيز به نظر ميرس��د كه گرچه
داراي اي��ده و انگارهاي ماندگار و ارزش��مند
است ،اما در چگونگي پرداخت داستاني براي
بي��ان اين ايده و انگاره و همچنين در فرم و
رويك��رد اجرايي تا حد بس��يار زيادي تاريخ
مصرف گذش��ته عمل ميكند و تماش��اگر

سينما

رييس هياتمديره خانه س��ينما در پي انتخاب رضا
ميركريمي به عنوان مديرعامل اين تشكل صنفي درباره
روند اين انتخاب توضيحاتي را ارايه كرد.
ابراهيم مختاري درباره طوالني ش��دن روند انتخاب
مديرعامل خانه سينما گفت :بعد از انتخاب هياتمديره،
دو ماموريت را س��رلوحه كار خود قرار داديم كه اولين
آن طراحي و جمعبندي سياستهاي هياتمديره بو د
كه مدتي زمان گرفت و به موازاتش به گزينههايي براي
مديرعاملي خانه سينما فكر ميكرديم.

حرفهاي و آش��نا با تئاتر را به ياد تئاترهاي
سالهاي آغازين دهه  60قرن حاضر هجري
شمس��ي مياندازد و چندان باري از نوآوري
را برنميگيرد.
ويژگي ديگ��ر آثار پروپاگاندا آن اس��ت
كه مصادره به مطل��وب ميكنند و آنچه را
باي��د اثبات كنند ،اثبات ش��ده ميپندارند.
نماي��ش مظلوم پنج��م هم آكن��ده از اين
مصادره به مطلوبهاست .براي نمونه آنچه
را باي��د پيرامون كاراكتره��ا و رويدادها در
مورد خير و ش��ر ،نيكي و بدي و ...با نگاهي
ژرفانديش��انه و تحليلگرانه از ديدگاههايي
همچ��ون روانشناس��ي و جامعهشناس��ي
بپردازد ،اثبات ش��ده ميپندارد و در بيشتر
موارد تنها به بازنمايي سطحي يك موقعيت
بسنده ميكند.
ويژگي ديگ��ر آثار پروپاگاندا آن اس��ت
كه اين گونه آثار ،احس��اس تماش��اگران را
برميانگيزند و انديشه تماشاگران را چندان
به چالش نميكشند و در اندك زماني تاثيري
گاه موثر ب��ر تماش��اگر ميگذارند .نمايش
مظلوم پنجم نيز از آن دس��ته نمايشهايي
اس��ت كه ميتوان��د در برخ��ي صحنهها و
لحظهه��ا عواطف و احس��اس تماش��اگر را

برانگيزاند اما چالش انديشهاي ويژهاي را براي
تماشاگر ايجاد نميكند و نميتواند تماشاگر
را پ��س از پايان اجرا ،همچنان درگير و دار
نمايش نگاه دارد و در ذهن تماشاگر ،دست
كم تا اندك مدتي ،ساري و جاري شود.
در بروش��ور نمايش مظلوم پنجم ،از اين
نمايش به عنوان تئاتري فاخر و انديشمندانه
ياد ش��ده اس��ت .گذش��ته از آن كه چنين
يادك��ردي از اث��ر خ��ود ب��ه دور از فروتني
هنرمندانه و بزرگمنش��انه اس��ت ،بايد در
نظر داشت كه از ديدگاه شماري از صاحبان
انديش��ه ي��ك اثر هن��ري زمان��ي گرامي و
ارزشمند و ماندگار است كه داراي سه ويژگي
باشد -1 :زمانشمول باشد -2 .مكانشمول
باش��د -3 .به مفاهيم واال بپ��ردازد .اگر چه
نماي��ش مظلوم پنجم توانش مكانش��مول
ش��دن را دارد و ميتوان��د ب��ا ويرايشها و
روتوشهاي��ي از ظ��رف مكاني خود س��فر
كند و از ديگر س��و مفه��وم درخور درنگ و
انديش��هاي مانند «جنگ» را دستمايه كار
خود قرار داده اس��ت ام��ا اين نمايش مانند
بيش��تر آثار پروپاگاندا داراي تاريخ مصرف
است و نميتواند از شرط زمانشمول بودن
برخوردار باشد .بر اين پايه آيا ميتوان نمايش

رييس هياتمديره خانه سينما مطرح كرد؛

ميركريمي را براي مديرعاملي متقاعد كرديم

ابراهيم مختاري همچنين گفت :توقع اينكه مديرعامل
كه خود از اهالي سينماست ،كامال فعاليت هنري خود را
ي اس��ت بلكه حق اوست كه
كنار بگذارد ،انتظار بيجاي 
ش��غل و فعاليت هنري خ��ود را ادامه دهد و اگر زماني
درگير كار باشد ،با داشتن معاون و همكاري هياتمديره،
اين مشكل تا حدودي قابل حل خواهد بود.

 اعمال نظري دخيل نبوده است

 ميركريمي در ابتدا راه گفتوگو را بسته بود

وي يادآور شد :بر همين اساس با بعضي از دوستان
وارد مذاكره ش��ديم كه برخي شرايطي داشتند ،برخي
نميتوانستند و برخي هم تمايل نداشتن د همچنان كه
آقاي ميركريمي هم در آغاز اصال چنين تمايلي نداشتند
و راه گفتوگو را بسته بودند.
رييس هياتمديره خانه سينما خاطرنشان كرد :آقاي
ميركريمي در آغاز عنوان كرد به هيچوجه به ايشان فكر
نكنيم و ما هم صرف نظر كردي م اما بعد از مدتي و پس
از گفتوگو با گزينههاي ديگر به اين نتيجه رس��يديم
ك��ه بار ديگر با ايش��ان وارد مذاكره ش��ويم و پاي اين
صحبت بنشينند.
اين كارگردان گف��ت :مذاكره ما با آقاي ميركريمي
مدتي طوالني شد اما در نهايت ايشان را متقاعد و قانع
كرديم كه با وجود موانعي كه خودشان تصور ميكردند
دارند ،پيشنهاد ما را بپذيرند.
مختاري در پاسخ به اين پرسش كه گاه افراد وقتي
طبق اصرار ديگران مس��ووليتي را ميپذيرند اما پس از
مدت كوتاهي به دليل مشغلههاي كاري ناچار به ترك
آن ميشوند ،گفت :ما به آقاي ميركريمي اصرار نكرديم
بلكه ايش��ان را متقاعد كرديم همچنان كه در انتخابات
خانه سينما هم آقاي موييني و من قصدي براي نامزدي

مظلوم پنجم را نمايشي فاخر و انديشمندانه
به شمار آورد؟!
نمايش مظل��وم پنجم ،داس��تان بانويي
عكاس است كه به نزد يك كارگردان و گروه
تئاتري ميرود و  10قطعه عكس از جنگ را
پيش مينهد .آنچنان كه عكاس ميگويد ،در
اين عكسها جواني وجود دارد كه حضورش
از هر عكس به عكس ديگر پررنگتر ميشود
و در عكس پاياني ناپديد ميشود .عكاس از
گ��روه ميخواهد تا نمايش��ي را بر پايه اين
عكسها سامان دهند .كارگردان ميپذيرد،
نمايشنامهنويس گروه دست به كار ميشود و
ما تماشاگران بيننده تالش گروه در بازنمايي
نمايشي عكسها ميشويم .اما چند نكته اين
جا ناروشن باقي ميماند :نخست آنكه سخن
از بازنمايي  10قطعه عكس به ميان ميآيد
ام��ا در طول نمايش تنها چند قطعه عكس
بازنموده ميش��وند و بر پاي��ه آنها اپيزودي
طراحي و اجرا ميشود .پس ديگر عكسها
چه شدند؟! دو ديگر آنكه قرار است خط ربط
و مايه پيوند ميان عكسها يك جوان باشد.
اين جوان كه در طول نمايش با نام «عباس
ذوالفق��اري» معرفي ميش��ود ،در ماجراي
عكسهايي مانند عكس مربوط به قاچاقچيان
يا اردوگاه افغانيها حضوري ندارد! پسمايه
پيوند ميان تابلوها و انسجام نمايش مظلوم
پنجم چيست؟!
يكي از درخشانترين و به يادماندنيترين
اركان اجرايي نماي��ش مظلوم پنجم ،بازي
هوش��مندانه و رندان��ه «س��يروس همتي»
اس��ت .او حضوري پران��رژي بر صحنه دارد
و ريزهكاريه��ا و تيكه��اي گوناگوني را به
كار گرفته اس��ت .او افزون بر آن كه نقشش
را داراي روح و خ��ون زندگ��ي و باورپذي��ر
ايفا ميكند ،توانس��ته است باري از كمدي
را ،درخور ،شايس��ته و ب��ه اندازه به نمايش
بيفزايد .بازي در سكوتهاي سيروس همتي
در لحظههاي پرشماري از اين نمايش ،نشان
از دانش ،هوش و تجربه اين هنرمند گرامي
دارد .بازي زيباي س��يروس همتي در برابر
بازي خشك و بيروح و در بيشتر صحنهها
و لحظهها سرش��ار از تصنع و تظاهر «صبا
كمالي» ،تماش��اييتر و به يادماندنيتر هم
شده است.

نداشتيم اما در جلساتي كه با نمايندگان صنوف برگزار
شد ،به اين نتيجه رسيديم كه علي رغم تصميم قبلي،
نامزد شويم و از زماني هم كه اين مسووليت را پذيرفتيم،
تمام تالشمان را به كار ميگيريم تا وظايف خود را به
درستي انجام دهيم.
او ادام��ه داد :آقاي ميركريمي هم بعد از فكر كردن،
گفتوگو و مشورت متقاعد شد اين مسووليت را بپذيرد
و در اين چند روزه زمينههاي عملي شدن اين مسووليت
را فراهم كردهاند و امروز رسما مسووليت را پذيرفتند و
فعاليت خود را آغاز كردند.

  اولويتهاي هياتمديره براي انتخاب مديرعامل

مختاري درباره اولويتهاي هياتمديره براي انتخاب
مديرعامل جديد خانه سينما به ايسنا گفت :اشراف به

مسايل صنفي زيرمجموعههاي خانه سينما ،اشراف به
ي اين تشكل ،اشراف به مسايل سينماي
مس��ايل حقوق 
ايران در بخشهاي سرمايهگذاري توليد و پخش و ...از
مهمترين اولويتهاي ما بود .ضمن اينكه تصميم داشتيم
گزين��هاي را انتخاب كنيم تا با هياتمديره ،همكاري و
سازگاري متقابل داشته باشد.
اي��ن كارگردان درباره احتمال انتخاب قائممقام و يا
معاون به عنوان جانش��ين ميركريمي با توجه به اينكه
او كارگردان سينماس��ت و شايد گاهي درگير كارهاي
س��ينمايي خود ش��ود ،توضيح داد :انتخاب قائممقام يا
معاون از اختيارات مديرعامل اس��ت و ايش��ان كامال به
اي��ن موضوع اهميت ميدهن��د و گزينههايي براي اين
سمت در نظر دارند.

ريي��س هياتمديره خانه س��ينما در بخش پاياني
گفتوگويش تاكيد كرد كه مديرعامل اين تشكل صنفي
براس��اس تصميم مس��تقل هياتمديره انتخاب شده و
اعمال نظري در آن دخيل نبوده است.
او درباره احتمال اعمال نظرهايي خارج از هياتمديره
از جمل��ه س��ازمان س��ينمايي در انتخ��اب مديرعامل
خاطرنشان كرد :همچنان كه مجمع عمومي خانه سينما
بهطور كامال مستقل برگزار شد ،انتخاب مديرعامل نيز
براس��اس تصميم مستقل ما شكل گرفت .ما معتقديم
تصميمي منطقي گرفتيم و ميتوانيم از آن دفاع كنيم
و اينگونه نبود كه از س��وي س��ازمان سينمايي پيامي
درباره انتخاب مديرعامل به ما رسيده باشد.
ب��ه گزارش ايس��نا ،رض��ا ميركريم��ي ،كارگردان و
تهيهكننده س��ينماي ايران يك دوره قبلتر (سال 85
تا  87پيش از محمدمهدي عسگرپور) مديرعامل خانه
س��ينما بوده اس��ت و اينبار براي بار دوم است كه اين
مسووليت را ميپذيرد.
تاكنون منوچهر عسگرينسب ،محمدآقاجاني ،تورج
منصوري ،احمدرض��ا درويش ،يداهلل صمدي ،منوچهر
محمدي ،ابوالحس��ن داودي ،س��يدضيا ء هاشمي ،رضا
ميركريمي و محمدمهدي عسگرپور سكان مديرعاملي
خانه سينما را برعهده داشتهاند.
رض��ا ميركريمي كارگرداني آثاري چ��ون «امروز»،
«خيلي دور خيلي نزديك»« ،به همين سادگي»« ،يه
حبه قند» و ...را برعهده داشته است.

