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دانشجويان مدرسان را متوقف كردند!
بخش مدرسان جشنواره تئاتر دانشگاهي در دوره هجدهم متوقف شد به اين
معني كه هيات انتخاب هيچ گزينهاي از ميان نمايشهاي پيشنهادي انتخاب
نكرد و مسووالن دبيرخانه جشنواره برهمين اساس تصميم شجاعانهاي گرفتند
و جدول جشنواره امسال بدون اين بخش بسته شد.
بهنام نوايي ،معاون هنري و امور بينالملل جشنواره به توضيح داليل آنچه
رخ داد پرداخت و گفت :پيش از شروع بازبينيها نشستي با اعضاي انتخاب و
داوري برگزار كرديم و به بازبينها آزادي كامل داديم كه اگر آثار متقاضي حضور
در بخشهايي مانند «مدرسان»« ،آزاد» و «تجربههاي اجرا» با معيارهاي كيفي
ي نداشتند ،داوران آزاد
و پارامترهاي موردنظر جشنواره تئاتر دانشگاهي همخوان 

ايسنا -شهرام ناظري به دعوت جانبازان از موزه صلح تهران بازديد
كرد .شواليه آواز ايران در اين بازديد دو ساعته به موضوع جنايات شيميايي
جنگ كه با زبان و آواي پر از سرفه و چشمان اشكبار اين جانبازان روايت
ميشد ،گوش داد.
ناظري با تشكر از اين دعوت و ضمن تقدير و ستايش از جانبازان گفت:
دو دليل تمامي صحبتهاي شما بزرگواران را برايم عينيتر كرده؛ دليل
س��اده و اول آنكه به عنوان هموطن كرمانشاهي شما در آن زمان و آن
منطقه ،خود نيز از نزديك نظارهگر اين فجايع تلخ بودهام و دليل اصليتر
اينكه بيان امروز شما عزيزان به دور از هرگونه تكلف ،كامال علمي ،شيوا و
دقيق است كه با حضور عينيتان به صورت سند هر مخاطبي را مجذوب
و سپس مجاب ميكند .استاد آواز ايران همچنين گفت :خواهش من از
ش��ما اين است كه كامال ريز و با ذكر جزييات برايم روايتگر باشيد .من
براي شنيدن به اينجا آمدهام ،چون اين حركت انساني و پيام صلح شما
قابل تقدير است.
در اين ديدار جانبازان ش��يميايي از ناظري درخواس��ت كردند تا در
س��الگرد بمباران شيميايي شهر سردشت در سال - 1366كه به عنوان
اولين شهر غيرنظامي در جهان مورد بمباران شيميايي قرار گرفته -روز
هشتم تيرماه  94حضور افتخاري داشته باشد كه با استقبال اين هنرمند
همراه بود .ناظري سپس با گروه  MOCTاز ژاپن به رهبري خانم دكتر
تسويا آشنا شده و به عنوان يك ايراني از زحمات اين گروه در كمك به
آش��نايي جهانيان و بهخصوص مردم ژاپن با موضوع جانبازان شيميايي
ايران تشكر كرد.
شهرام ناظري در پايان اين ديدار آخرين اثر موسيقايي خود را به موزه
صلح تهران اهدا كرد و كونيكو يامامورا (مادر ش��هيد محمد بابايي) نيز
كتاب «من زندهام» نوشته معصومه آباد و فيلمهاي «خاطراتي براي تمام
فصول» اثر مصطفي رزاق كريمي و «پژواك سكوت» اثر حميد زرگرنژاد
را به نمايندگي از جانبازان شيميايي موزه صلح تهران به او اهدا كردند.
در اين ديدار علي دهباش��ي سردبير مجله «بخارا» نيز شهرام ناظري را
همراهي ميكرد.

عاشقانهاي كه سالن كم دارد

مهر -گيشه سينماي ايران اين روزها ميزبان فيلمهايي چون «ايران
برگر» به كارگرداني مسعود جعفري جوزاني« ،رخ ديوانه» به كارگرداني
ابوالحسن داودي« ،اس��تراحت مطلق» عبدالرضا كاهاني« ،قصهها» به
كارگرداني رخشان بنياعتماد« ،من ديه گو مارادونا هستم» به كارگرداني
به��رام توكلي« ،متل قو» به كارگرداني مس��عود نواب��ي و «در دنياي تو
ساعت چند است» به كارگرداني صفي يزدانيان است .در اين ميان فيلم
س��ينمايي «طعم شيرين خيال» به كارگرداني كمال تبريزي از چرخه
اكران خارج شده است.
فيلم سينمايي «در دنياي تو ساعت چند است؟» به كارگرداني صفي
ت كه در مقايسه با
يزدانيان نيز به تازگي مهمان گيشه سينما شده اس 
ديگر فيلمها داراي سالن كمتري است .فيلمي كه از آغاز نمايشش با وجود
نداشتن تيزر تلويزيوني روز به روز بر تماشاگرانش افزوده ميشود.
ط��ي  ۶۶روز گذش��ته فيلمهاي اكران نوروزي توانس��تند به فروش
ميلياردي دست پيدا كنند و حال سوال اينجاست كه آيا اين روند فروش
ميلياردي در اكران دوم عيد نوروز ادامه پيدا ميكند؟

بن افلك سال آينده حسابدار ميشود

مهر« -حسابدار» اولين فيلم بن افلك خواهد بود كه پس از «دختر
گمشده» به نمايش درميآيد .افلك در اين فيلم نقش يك حسابدار عالي
را بازي ميكند اما اين حسابدار بهطور پنهاني يك آدمكش حرفهاي است.
اين فيلم را گوين اوكانر كارگرداني كرده و آن را بر مبناي فيلمنامه بيل
دوبوك ساخته است .آنا كندريك ،جي .كي .سيمونز ،جان برنتال و سينتيا
آداي-رابينسون ديگر بازيگران اين فيلم هستند.
«حسابدار» چند سال در حال تغيير و تحول و مدتي هم در كمپاني
منتظر س��اخته شدن بود .گوين اوكانر كارگرداني بود كه سرانجام فيلم
«جي��ن يك تفنگ دارد» را پس از تغيير چن��د كارگردان به پايان برد.
فيلم «سلحش��ور» يكي از س��اختههاي اوكانر از بهترين فيلمهاي سال
 ۲۰۱۱بود.
بن افلك براي س��ال  ۲۰۱۶س��ه فيلم در كارنامهاش دارد كه شامل
«حسابدار»« ،تا شب زندگي كن» و «بت من و سوپرمن » است.
روز  ۱۹ژانويه سال آينده فيلمهاي ديگري هم راهي سينماها ميشوند
كه شامل «پانداي كونگ فو كار  »۳محصول فوكس و دريم وركز و نيز
«بهترين ساعتها» فيلمي از كمپاني ديسني با بازي كريس پاين و كيسي
افلك برادر بن افلك ميشو د به اين ترتيب دو فيلم از دو برادر در يك روز
راهي سينماها خواهد شد.

عوامل «دندون طال» شبكارند
تصويربرداري سريال تازه داود ميرباقري با نام «دندون طال» اين روزها
از مرز  ۵۰درصد گذشته و عوامل كار را در لوكيشني حوالي خيابان اندرزگو
در يك قهوهخانه ادامه ميدهند.
اكنون گروه ش��بكارند و حامد بهداد ،مهدي فخيمزاده و س��يروس
گرجستاني بازيگراني هستند كه مقابل دوربين ميرباقري قرار گرفتهاند.
گروه توليد اين مينيس��ريال پيش از اين در خيابان  ۱۷ش��هريور و
محله تيردوقلو مشغول كار بودند .لوكيشن اصلي بازي حامد بهداد كه
نقش بلبل را در «دندون طال» دارد ،در خانه عنايت س��رخوش با بازي
حميدرضا آذرنگ است.
بهداد در اين سريال نقش خوانندهاي را بازي ميكند كه در قهوهخانه
قنبر با بازي مهدي فخيمزاده مشغول به كار است.
باران كوثري و كاظم هژير آزاد از جمله آخرين بازيگراني هستند كه
به فهرست بازيگران «دندون طال» اضافه شدهاند.
مهدي فخيمزاده ،حامد بهداد ،حميدرضا آذرنگ ،ستاره اسكندري،
حس��ن پورشيرازي ،سيروس گرجس��تاني ،محسن قاضيمرادي و علي
فتحعلي بازيگران اصلي اين پروژه هستند و پيوستن بازيگران جديد به
گروه ادامه خواهد داشت.
اين مجموعه كه براي توزيع در نمايش خانگي س��اخته ميش��ود،
 ۱۸اس��فندماه در يكي از سينماهاي قديمي حوالي جنوب شهر تهران
كليد خورد.

عرف�ان پهلوان�ی  -در اج��را نماي��ش
«پليس» صحنه نخست با بازي بسيار ضعيف
پژمان جمش��يدي و بازيگر نقش روبهروي او
(كلنل) آغاز ميش��ود و اين نمايش از آغازي
دعوتكننده بيبهره اس��ت و تماش��اگر را از
همان آغاز مايوس ميسازد.
جالب آنكه با اينكه بازيگر نقش روبهروي
پژم��ان جمش��يدي در اين صحن��ه (كلنل)
بازيگري نامآش��نا نيس��ت ،در بروشور هم به
درس��تي روشن نشده اس��ت تا ما نام و نشان
ايشان را دريابيم.
همين نكته را در نظر داش��ته باش��يد؛ از
بروش��ور اين نمايش تا واپسين ركن و لحظه
اجراي نماي��ش پليس ،هم��ه حكايت از آن
دارند كه گروه اجرايي (جز چند مورد استثنا
ك��ه در ادامه به آنها خواه��م پرداخت) و به
وي��ژه كارگردان از توجه به جزييات و دقت و
ريزبيني غافل ماندهاند.
پژمان جمش��يدي تقريب��ا از هيچ يك از
ابزارهاي بازيگري برخوردار نيس��ت .فن بيان
او بس��يار ضعيف است و اندامهاي گفتاري او
اندامهاي��ي پرورشنيافت��ه مينمايانند .گويا
ايش��ان ب��ا چگونگ��ي و مفاهيم��ي همچون
لح��ن و تاكيد و آهن��گ كالم در دنياي هنر
بازيگري چندان آش��نايي ندارن��د و اگر هم
تئوري اي��ن مفاهيم و تكنيكها را ميدانند،
توانمند و قادر به اجرا و انجام آنها نيس��تند.
ميميك و چهره ايش��ان بسيار ضعيف است و
او هرگز تواناي��ي انتقال عواطف و حالتهاي
كاراكت��ر را با بهرهگيري از چهره و ميميكش
دارا نيس��ت .گرچه بدن پژمان جمش��يدي،
ب��دن پرورشيافت��ه يك ورزش��كار حرفهاي
اس��ت ،اما ايشان در به كارگيري اين بدن در
حرفه و هنر بازيگ��ري موفق عمل نميكند.
بازي پژمان جمش��يدي ،بازياي سرش��ار از
خامدس��تي ،بيتجربگي ،كارنابلدي ،تصنع و
بيروح اس��ت و فرياد بلند آن است كه گويي
ايشان هيچ آش��نايي با هنر بازيگري و زير و
بم اين حرفه ندارند.
به راس��تي چرا بايد پژمان جمشيدي كه
بازيگري را نميشناس��د و اگر هم بشناس��د،
دس��تكم اكنون نميتواند آن را انجام دهد،
در اين سالها همواره بر صحنههاي سپنتاي
تئاتر ظاهر ش��ود؟ شايد او اكنون بتواند يك
مربي فوتبال بس��يار كارآمد و كاربلد باش��د
و بازيكنان بسيار ارزش��مندي را براي آينده
فوتبال كش��ورمان پرورش دهد .از ديگر سو

نگاهي به نمايش «پليس» به نويسندگي «اسالومير مروژك»

غفلت از جزییات

چرا ما بايد از درخش��ش بسياري از بازيگران
هنرمن��د و كاربل��د مح��روم بمانيم و فرصت
هنرنمايي براي اين هنرمندان گرامي و نازنين
فراهم نيايد؟!
ش��ماري از بازيگ��ران هس��تند كه گرچه
از اب��زار بازيگ��ري مانند ب��دن ،بيان و حس
پرورشيافت��ه برخوردار نيس��تند ،اما از آن و
خالقيت هنرمندان��ه برخوردارند و اين آن و
خالقيت ضعف و كاستي ايشان را ميپوشاند.
ولي پژمان جمشيدي حتي از آن و خالقيتي
هنرمندان��ه نيز بيبهره اس��ت و دليل حضور
او ب��ر صحنه س��پنتاي تئات��ر و اين نمايش،
پرسشي اس��ت كه خود اثر پاسخي براي آن
ارايه نميكند.
جال��ب آنك��ه بازيگ��ر نق��ش كلن��ل در
صحنههايي كه روبهروي پژمان جمش��يدي

ادبیات

در مراسم بزرگداشت اين شاهنامهپژوه و استاد ادبيات
كه ش��امگاه سهش��نبه  29ارديبهش��ت در فرهنگسراي
ارس��باران برگزار شد جعفري از ش��اگردان كزازي گفت:
ميهندوس��تي ،ايرانگراي��ي و وطنخواهي از ويژگيهاي
برجسته استاد كزازي است.
وي افزود :اس��تاد از بن جان ،تاريخ ايران را باور دارد و در
گفتار خود هيچ واژه غيرايراني بر زبان نميآورد و زيباييشناسي
و آوامعنايي به گونهاي كه از آواي كالم بخشي از معناي لغت
در ذهن جا گيرد در آثار استاد كزازي آشكار است.
در ادامه عليرضا ش��جاعپور ،سراينده شعر «وطن» با ابراز
خرسندي از حضور در اين مراسم اظهار كرد :نميشود شاهنامه
بخواني و نواي استاد كزازي را در گوش و جان نشنوي.
وي در تكريم اين استاد زبان و ادبيات فارسي شعر «وطن»
را خواند.
همچنين كيومرث عباسي قصري از شاعران قصرشيرين
غزل «هزاردستان» و محمدي ،از شاگردان استاد ،مثنوياي با
لهجه كردي تقديم به ميرجاللالدين كزازي کردند.
در ادامه سهراب پورناظري ،فرزند كيخسرو پورناظري با ساز
تنبور بر اساس نغمههاي كردي به بداههنوازي پرداخت.
س��پس تمبر يادبود اس��تاد ك��زازي و كتابهاي «پرند
وپالس»« ،يوركنامه نو» و «چش��م و چراغ بهار» به عنوان
موسیقی

معاون هنري وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمي در بازديد
از تمرين اركس��تر س��مفونيك تهران ،تش��كيل سازمان
اركس��ترها را عامل پابرجايي اركس��ترهاي دولتي دانست
و گفت :اميدوارم مجموعه اركس��ترهاي ما ديگر وابس��ته
به فرد نباشد.
عل��ي مرادخاني ،معاون هنري وزير فرهنگ و ارش��اد
اسالمي در جريان تازهترين تمرين اركستر سمفونيك تهران
كه ديروز ب��ا مديريت هنري علي رهبري در تاالر وحدت
برگزار ش��د ،با ابراز خرسندي از شروع فصل جديد اجراي
اركسترها در كشورمان گفت :توصيه من به همه نوازندگان
اركستر سمفونيك تهران اين است كه به نحو شايستهاي
ب��ا آقاي رهبري همكاري كنيم .م��ن از آقاي رهبري نيز
ميخواهم كه همواره مانند گذش��ته تحمل و تامل داشته
باش��ند و اميدوارم با شروع فصل جديد اجراي اركسترها
در تاالر وحدت ،سازماندهي اركسترها به گونهاي باشد كه
همه چيز پابرجا بماند .ضمن اينكه الزم است دوباره به آقاي
رهبري و شما نوازندگان تبريك بگويم كه تمام بليتهاي

بازي ميكند ،بسيار ضعيف ظاهر ميشود ،اما
در صحنههايي كه روبهروي «فروغ قجابگلي»
يا «بهرام سرورينژاد» ظاهر ميشود و به ويژه
در صحنههايي كه با اس��تاد بزرگوار «خسرو
احمدي» بازي دارد ،نشان ميدهد كه از توان
بازيگري بدي هم برخوردار نيست و ميتوان
اميدوار بود كه در نمايشها و پروژههاي آينده
بازيهاي بهتري را از ايشان بيننده باشيم.
ميزانس��نهاي نمايش پلي��س ،از آغاز تا
پايان ،ميزانس��نهايي ش��لخته ،دمدس��تي
و فك��ر اولي و ب��دون برخ��ورداري از نگاهي
زيباييشناسانه و خالقانه هستند.
اين ميزانسنها ،بار دراماتيك چنداني هم
ندارن��د و در انتقال ب��ار معنايي و عاطفي آن
لحظه و صحن��ه چندان كارا عمل نميكنند.
ميزانس��نهاي اين نمايش از تنوع و جذابيت

دي��داري چنداني برخوردار نيس��تند و تنها
تالش شده است كه با تغييرات نوري نهچندان
منطق��ي و خردورزان��ه ،اندك��ي تنوع بصري
ايجاد شود.
رنگهاي به كار رفته در دكور اين نمايش
مانند قهوهاي ،كرم ،آبي و زرد يا رنگ توسي
خانه گروهبان و نيز رنگهاي به كار رفته در
لباسهاي اين نمايش مانند صورتي ،س��ياه،
زرش��كي و زرد چن��دان در باف��ت اثر تنيده
نميشوند و براي فضاسازي يا انتقال مفاهيم
و عواطف نمايش يا لحظهها و صحنههاي آن
چندان كارا و كارآمد عمل نميكنند.
الهام ش��عباني ،طراح لب��اس اين نمايش
يقههايي را براي جامه «بهرام سرورينژاد» و
«پژمان جمش��يدي» در صحنه پاياني به كار
گرفته اس��ت كه مانن��د اين يقهها را در چند

در بزرگداشت استاد كزازي مطرح شد؛

ميهندوستي ،ايرانگرايي و وطنخواهي از ويژگيهاي برجسته استاد

جديدترين آثارش با حضور شهرام ناظري ،كيخسرو پورناظري،
عبدالحسيني معاون هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري
تهران ،محمدجعفر صافي رييس فرهنگس��راي ارسباران و
حجتاالسالم والمسلمين سيدمحمود دعايي ،مديرمسوول
روزنامه اطالعات رونمايي شد.

در ادامه ميرجاللالدين كزازي با حضور در جايگاه ضمن
ابراز خرسندي اظهار كرد :شگفتزده و شرمگين هستم؛ از اين
روي سخن گفتن در اين بزم باشكوه و برين برايم اندكي دشوار
است هرچند ساليان زيادي سخن گفتهام.
اين ش��اهنامهپژوه در ادامه افزود :من اگر كار و پژوهشي

در تمرين اركستر سمفونيك تهران مطرح شد؛

اركسترها وابسته به فرد نباشند

كنسرت امشب به فروش رفته است.
وي كه در جمع نوازندگان اركس��تر سمفونيك تهران
صحب��ت ميكرد ،درباره صفته��اي اخالقي علي رهبري
گفت :ايش��ان هنرمندي اس��ت كه خيلي صريح صحبت
ميكند و مانند همه ما ايرانيها زياد تعارف ندارد .در واقع
از هم��ان اول حرفه��اي خود را ميزند و اگر دعوايي هم
با كسي دارد ،از همان ابتدا اين كار را انجام دهد و سپس
مهرباني واقعي خود را به ديگران نشان ميدهد.
معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي در
پايان صحبتهاي خود گفت :به هر حال سازمان اركسترها
ب��راي خود وظايفي دارد و من امي��دوارم با چيدماني كه
در راس��تاي تشكيل سازمان اركس��ترها داريم ،مجموعه
اركس��ترهاي ما ديگر وابس��ته به فرد نباشد .ما همه شما
عزيزان را دوست داريم و تمام تالش خود را انجام ميدهيم
تا فعاليت اركستر سمفونيك تهران استمرار داشته باشد.

علي رهبري ،مدير هنري اركستر سمفونيك تهران نيز
در حاش��يه تمرين اين مجموعه موسيقايي گفت :بهطور
حت��م اگر حض��ور علي مرادخاني نبود ،م��ن نيز در ايران
حضور نداش��تم .ايش��ان براي مجموعه اركستر ما زحمت
زيادي كش��يد و به من اميد زيادي داد .ما در همان ابتدا
بيش از دو ماه با مش��كالت زيادي روبهرو بوديم و ش��اهد
اركستري بوديم كه ديگر نميشد به آنها حتي دست بزنيم
بهطوري كه اگر براي يك نفر آنها دست ميزديم ،چند نفر
از جاي خود بلند ميشدند .من ديدم با اين شيوه اركستر
را نميت��وان تش��كيل داد .به همين جهت تصميم گرفتم
به س��راغ جوانترها بروم و شما ميبينيد كه امروز بيشتر
نوازندگان اركستر همگي هنرمندان جوان هستند كه امروز
براي اولين بار همه آنها را دوست داشتم.
رهبري در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت :اگر
بر اين باوريم كه فوتبال يا سينماي ايران ميتواند نماينده

تئاتر

شهرام ناظري صداي جانبازان را شنيد

جرات داوران جشنواره تئاتر دانشگاهي؛

هستند كه هيچ گزين ه پيشنهادي نداشته باشند.
وي با بيان اينكه دبيرخانه قصدي براي پر كردن جدول به هر بهانهاي ندارد،
بيان كرد :شايد بهتر باشد بعضي موارد توسط داوران تشريح شود ،ما اين امكان
را داشتيم كه به هر هفت نمايش متقاضي حضور در بخش مدرسان سالن اجرا
ي و در مرحله جمعبندي اينطور اعالم شد كه
بدهيم اما پس از انجام بازبين 
تناسبي ميان نمايشهاي توليد شده و جشنواره تئاتر دانشگاهي وجود ندارد.
معاون هنري هجدهمين جشنواره تئاتر دانشگاهي خاطرنشان كرد :اگر ما
به تمايز جريان تئاتر دانشگاهي با تئاتر بدنه اعتراف ميكنيم ،مسووالن انتخاب
و گزينش آثار معتقد بودند هيچ تمايزي بين نمايشهاي توليد شده در بخش
مدرسان و جريان رسمي ديده نميشود.
وی افزود :دبيرخانه هم اعالم كرد وقتي وضعيت به اين ترتيب است ،جاي
تزريق مس��كنهاي مقطعي يك سال بخش مدرسان را نخواهيم داشت تا به

بازنگري ،تفكر در چيستي و بازانديشي در اين بخش بپردازيم.
نوايي در همين رابطه به تجرب ه گذش��ته جش��نواره تئاتر دانشگاهي در
حذف يك بخش اش��اره كرد و گفت :بخش «تئاتر خياباني» در دورههاي
گذشته به اين دليل كه در ميان جريان علمي تئاتر ايران پايه نظري جدي
و مشخصي نداشت ،كنار گذاشته شد .همان زمان هم عدهاي گارد گرفتند،
اما نتيجه اين حذف ،رويش بخش��ي به عن��وان «تجربههاي اجرا» بود كه
پايههاي نظري قويتري دارد و دانش��جويان ويژگيهاي اين شيوه اجرايي
را به درستي تبيين ميكنند.
معاون امور بينالملل جشنواره تئاتر دانشگاهي در پايان گفت :بايد به اين
نكته توجه كنيم كه اگر بخش مدرسان امسال حذف شد ،دبيرخانه سال آينده
بايد چه چيزي را جايگزين كند؟ من به هيچ وجه موافق تعطيلي كامل «بخش
مدرسان» نيستم ولي بايد در اين بخش بازنگري صورت گيرد.

س��ال پيش هم براي طراحي لباس شماري
كاراكترهاي نمايش ليرش��اه ب��ه كارگرداني
آرش دادگ��ر به كار برده ب��ود .اين يقهها نه
تنها تناسب چنداني با كاراكترها ندارند ،بلكه
در بس��ياري از لحظهها و زاويهها چهرههاي
بازيگران را ميپوشاند و ماسكه ميسازند.
نمايش پليس به كارگرداني شايان افكاري
از ريتم مناس��ب و خوبي برخوردار نيس��ت.
دقايق بس��ياري از اين نماي��ش بدون انتقال
باري عقالني يا عاطفي ويژهاي سپري ميشود
و نماي��ش به پيش نميرود اين نكته خود به
كيفيت ارتباط تماش��اگر ب��ا اثر لطمه جدي
وارد ميكند.
در بس��ياري از لحظهها و صحنههاي اين
نمايش تالش ميشود تا براي ايجاد خنده در
تماشاگر از شوخيهاي ركيك كالمي جنسي
بهره گرفته ش��ود .ف��روغ قجابگلي بازيگري
توانمند است كه پيشتر از او نقشآفرينيهايي
هنرمندان��ه را ديدهايم اما تالش و كاركردش
را در اين نمايش ميت��وان خالصه در ايجاد
لحظههاي كمدي جنسي دانست.
بازيگر نقش سرباز در اين نمايش حضوري
اندك ام��ا تاثيرگ��ذار دارد .نقشآفرينياش
خردمندانه و خالقانه است .بهرام سرورينژاد
هم بازيگري توانمند است كه در اين نمايش
بسيار پرانرژي و برخوردار از خالقيت و نوآوري
ظاهر ميشود .بهرام س��رورينژاد كاراكتري
كاريكاتورگون��ه را ب��ه نماي��ش ميگ��ذارد و
بزرگترين ايراد كارش در اين اس��ت كه در
برخ��ي از لحظهها دچار اغ��راق بيش از حد
( )Over Actingميشود.
گراميترين ،ارزشمندترين و هنرمندانهترين
ركن اجرايي اين نمايش بازي استادانه «خسرو
احمدي» است وي چون هميشه پر از انرژي
و توان و كاربلدي روي صحنه ميدرخش��ند.
خسرو احمدي همچنان در اين سن توانسته
است نفس ،بيان و بدن خود را پرتوان و آماده
و تحت كنت��رل نگه دارد و به كار گيرد .وي
در نقش گروهبان اين نمايش ،نقشآفرينياي
خالقان��ه را ارايه ميدهد و لحظههايي ناب و
ماندگار را ميآفريند.
بازي در بازيهاي آني و ناگهاني وي اگر
نه بينظير ،دستكم كمهمتاست و بازي در
سكوتهاي بدون فوكوسكشياش كه دقايق
درخور درنگ و انديش��هاي بدون ديالوگ بر
صحنه حضور دارد ،داراي بار آموزش��ي براي
بازيگران تازهكار و جوان است.

انج��ام دادهام در س��اليان زندگاني ،كتابهايي نوش��تهام و
سخناني راندهام و دانشجوياني پروردهام هيچ سپاسي بر سر
هيچ كس ندارم .من اين همه را به پاس دل خود كردهام .به
همان سان به پاس باور خويش هر چه بيشتر فرهنگ گران
و تاريخ شكوهمند نازشخيز ايران را كاويدم بيشتر با ادب
دالويز و شورانگيز پارسي آشنايي جستهام و انديشهام بر اين
باور پوالدينهتر و رويينهتر شده است.
وي همچني��ن گفت :من آنچه كردهام كه با پاس آن مرا
بزرگوارانه گرامي ميداريد ،وامي بوده است كه به ايران توختهام،
با توختن اين وام ،دل و جان خود را افروختهام.
اين نويس��نده و مترجم اظهار كرد :سرمايهاي سترگ
براي خويش اندوختهام .اگر ش��ما م��را بزرگ ميداريد و
اينچنين با شور و شگرف و خرد آشوب ،به پاس بزرگي خود
شماست و من هر دم يزدان دادار را سپاس ميگزارم از آن
بابت است كه جايي در دل ايرانيان براي من گشوده است.
اين را دهش ايزدي ميدانم كه همه ايرانيان در هر جايي
ك��ه به آنان بازخوردهام ،خرد و كالن ،زن و مرد ،كمدانش
و دانشآموخته ،من را انگيخته جان گرامي داش��تهاند از
آنرو بوده كه نمودي ،نش��اني ،سويي ،بويي از آنچه ايران
است در من ديدهاند.
در پايان از سوي شهردار منطقه يك ،عبدالحسيني و صافي
لوح تقدير و هدايايي به رسم يادبود به كزازي تقديم شد.
خوبي براي كشورمان در جامعه بينالمللي باشد ،ميتوانم
اذعان كنم كه اين اركستر  ۱۵۰نفري ايراني با مسووليت
من ميتواند به بهترين شكل ممكن از سازمان ملل گرفته
تا بهترين تاالرهاي موسيقايي ،برنامه اجرا كند.
گرچ��ه در اين مدت چند رس��انه دايم به اذيت كردن
مشغول بودند و در اين مدت تالش كردند كه خبر استعفا
و كنارهگي��ري برخي از نوازن��دگان را پر رنگتر كنند كه
ميتوان��م بگويم من ب��راي هنرمنداني كه از اركس��تر ما
خارج ش��دهاند ،احترام زيادي قائل هستم اما بر اين باورم
كه اين اركس��تر نظم��ي دارد و با بعضيها نتوانس��ت به
نتيجه برسد.
وي در بخش پاياني صحبتهاي خود گفت :خوشبختانه
از هفته ديگر اركستر موسيقي ملي به رهبري آقاي فرهاد
فخرالديني هم كار خود را شروع ميكند .ضمن اينكه بخش
سازهاي برنجي اركستر ما نيز هفته ديگر با سرپرستي آقاي
جاويد مجلس��ي كار خود را آغاز خواهد كرد و اينها اخبار
بسيار خوبي اس��ت كه ميتواند براي مجموعه اركسترها
مورد توجه قرار گيرد.

