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سال دوازدهم
خبر

ايس�نا« -آصيف كاپاديا» ،كارگردان انگليسي فيلم زندگي «ديهگو
آرماندو مارادونا» ،اس��طوره آرژانتيني تاريخ فوتبال جهان را به س��ينما
خواهد آورد«.كاپاديا» كه امسال با مستند «امي» در جوايز اسكار يكي از
چهار نامزد بخش بهترين اثر مستند است ،در حالي خبر از ساخت فيلم
زندگينامه «مارادونا» داده كه قرار است اين فيلم در جشنواره برلين به
خريداران بينالمللي معرفي شود.در فيلم «مارادونا» تمامي عوامل مستند
«امي» و مستند قبل آن «سنا» حضور خواهند داشت و «كاپاديا»« ،جيمز
گيريس» و «كريس كينگ» سازندگان اصلي و «پل مارتين» تهيهكننده
مستند «رونالدو» ،تهيهكنندگي اين فيلم زندگينامه را نيز برعهده خواهد
داشت«.آصيف كاپاديا» براي ساخت اين فيلم به صدها ساعت ويديوي
ديده نشده از آرشيو شخصي مارادونا دسترسي خواهد داشت.
اين كارگردان اين انگليسي درباره ساخت فيلم زندگي اسطوره آرژانتيني
تاريخ فوتبال ميگويد« :از زمانهاي بسيار دور طرفدار مارادونا بودم و تحت
تاثير شخصيت ،نبوغ ،صداقت ،شور و عشق ،شوخ طبعي و آسيبپذيري او
قرار گرفتم .او يك رهبر بود و تيمهايش را به جايگاههاي پست و بلند زيادي
در طول دوران حرفهاي خود رساند .او همواره يك مرد كوچك مخالف
سيستم ،ثروتمندان و قدرتمندان بود و دوست داشت كاري انجام دهد و
از تمام هوش و زيركي خود براي برنده شدن استفاده ميكرد».
«كاپاديا» در ادامه افزود :من پيش از ساخت مستند «سنا» در فكر
ساختن فيلمي درباره «مارادونا» بود م بنابراين از اين فرصت به وجود آمده
بسيار هيجان زدهام« .ديهگو» بزرگترين بازيكن تاريخ فوتبال جهان است
كه البته خطاها و ضعفهايي هم داشته زندگي او افراط گرايانه بوده اما او
حاال زنده است تا داستان زندگي خود را روايت كند.

پرواز هماي به جدول جشنواره موسيقي فجر
اضافه شد

مهر -پرواز هماي خواننده موسيقي ايرانيكه طي روزهايهفتم وهشتم
بهمن ماه در تاالر بزرگ شهيدان نژادفالح كرج تازهترين كنسرت خود را
برگزار كرده بود به جدول هنرمندان شركت كننده در سي ويكمين جشنواره
موسيقيفجرپيوست.طبقبرنامهريزيهايانجامشدهكنسرتاينخواننده
روز يكشنبه ۲۵بهمنماه طي دو نوبت در سالن ميالد نمايشگاه بينالمللي
تهران برگزار ميشود و بليتفروشي كنسرت از ديروز آغاز شده است.پرواز
هماي همراه با گروه «مستان» كه مجموعهاي از نوازندگان سازهاي ايراني
هستند؛ سبك تازهاي از موسيقي سنتي را ارائه كرد .او همچنين خواننده
گروه اركسترال به آهنگسازي شهرداد روحاني در آمريكا بوده است.

عقبنشيني پرويز پرستويي از سخنان اخير خود؛

وظيفه خودم ميدانم در جشنواره شركت كنم

ايلنا -پرويز پرس��تويي ميگويد؛ اصال قصد خدش��ه وارد كردن به
جشنواره فيلم فجر را نداشته و قطعا در اين جشنواره شركت ميكند.
پرويز پرستويي در خانه سينما و در حاشيه نشست رضا ميركريمي
درخصوص س��خنان چند روز گذش��ته خود در رسانهها مبني بر عدم
حضورش در جشنواره فيلم فجر گفت :حتماً در جشنواره فيلم فجر حضور
پيدا خواهم كرد زيرا اين جشن خانوادگي ماست و در آن سخنان تنها
گلهاي از دوستان مطرح كردم.وي ادامه داد :ابدا ً قصد خدشه وارد كردن
به جشنواره فيلم فجر را نداشتم و مدتهاست كه حضور در اين جشنواره
را وظيفه خودمان ميدانيم.پرستويي افزود :همه ما هنرمندان وظيفه خود
ميدانيم كه از جشنواره حمايت كنيم .خود من هم امسال در جشنواره
فيلم دارم اما اگر فيلم هم نداشتم؛ باز به جشنواره ميآمدم.
وي عنوان كرد :متاسفم بحثي كه مطرح كردم به اين شكل انعكاس
پيدا كرد .من فقط ميخواستم درددلي به عنوان يكي از همنسالن خسرو
شكيبايي داشته باشم و قطعا همين درد و دل هم نشان ميدهد ميخواستم
در جشنواره حضور داشته باشم.

فيلمها و مهمانان بخش بينالملل جشنواره
فجر مشخص شدهاند

ايرنا -رضا ميركريمي در حاشيه نشست رسانهاي ستاد انتخاب فيلم
مردمي جشنواره فجر كه در خانه سينما برگزار شد ،اظهار داشت :طرحهاي
زيادي براي بخش بينالملل جشنواره فيلم فجر داريم كه در موعد مقرر
اطالعرساني خواهد شد.وي همچنين از برگزاري يك نشست مطبوعاتي
بعد از جشنواره فيلم فجر در بهمنماه خبر داد و خاطرنشان كرد :در اين
نشست رسانهاي درباره آخرين جزييات جشنواره و اتفاقاتي كه در آن خواهد
افتاد صحبت خواهم كرد.مديرعامل خانه سينما در ادامه گفت :طي مدتي
كه در خانه سينما حضور دارم به دليل حاشيههاي زيادي كه در طول
سالهاي گذشته در خانه سينما اتفاق افتاده ترجيح داديم در اين مدت
بيشتر كار كنيم و كمتر سخن بگوييم.ميركريمي از برگزاري نشستي با
حضور اهالي رسانه درباره تازه ترين تصميمات و اتفاقات خانه سينما نيز
خبر داد.بخش بينالملل سي و چهارمين جشنواره فيلم فجر كه از سال
گذشته از بخش ملي جدا شد ارديبهشتماه سال آينده براي دومين بار
به صورت مستقل از بخش سينماي ايران برگزار خواهد شد.

در نهمين روز از برگزاري س��ي و چهارمين جشنواره بينالمللي تئاتر فجر
جمعه  ۹بهمن ماه  ۱۱نمايش در بخش صحنهاي و  ۶نمايش در بخش خياباني
و محيطي اجرا ش��دند .بر اين اساس در بخش خياباني و محيطي ساعت ۱۶
نمايش «پس��ماندگان» به كارگرداني كيوان نخعي از تهران ،س��اعت ۱۶:۳۰
«آخرين الاليي مادر» به كارگرداني پژمان ش��اهوردي از بروجرد ،س��اعت ۱۷
«نوازش جوجه تيغي» به كارگرداني فاطمه رادمنش از تهران ،ساعت « ۱۸كسي
فشنگها را نميشمارد ( »)۲به كارگرداني امير حسين شفيعي از ورامين همگي
در محوطه تئاتر شهر اجرا شدند .در باغ هنر (خانه هنرمندان ايران) ساعت ۱۷
«عروسكها عاشق ميشوند» به كارگرداني سمانه موسوي از تهران و در محوطه
برج ميالد ساعت  ۱۷نمايش «فيگور» به كارگرداني مجتبي خليلي از تهران
ميزبان عالقهمندان تئاتر شدند.
در بخش صحنهاي نيز نمايشهاي «هملت» به كارگرداني توماس اوسترماير
در ت��االر وح��دت« ،در خواب ديگران» به كارگرداني نادر برهاني مرند در تاالر
چهارسو« ،زماني براي گاوهاي شيرده» به كارگرداني حسين سبحاني مينابي

عرف�ان پهلواني -نماي��ش «كات» به
نويس��ندگي «فاطمه مكاري» و كارگرداني
«صاحب آهنگر» نمايشي بود كه در نهمين
روز از س��ي -وچهارمي��ن جش��نوار ه ميان
مردماني (بينالمللي) تئاتر فجر در تاالر تازه
بازسازي شده!!!! قشقايي (تاالري كه راهروي
آن پس از بازسازي تازه ،بيشتر مانند راهروي
تاالرهاي جش��ن و عزا شده است )...از شهر
زيباي ساري در مجموع ه تئاترشهر به روي
صحنه رفت.
نمايش «كات» ك��ه در بخشهاي مرور
تئاتر ايران در س��ال  1394و مس��ابق ه تئاتر
ايران در اين دوره از جشنوار ه ميان مردماني
تئاتر فجر اجرا شد ،آغازي دعوتكننده دارد و
شايد بتوان گفت زيباترين و به يادماندنيترين
ميزانسن اين نمايش ،ميزانسني است كه در
آغاز با آن روبهرو ميشويم و تا پايان ،همچون
يك موتيف تكرار ميش��ود :هشت نمايشگر
(مانيت��ور) در انتهاي صحنه كه تصاويري از
آنها پخش ميشود...
آنچه در اين اجرا بس��يار خستهكننده و
آزاردهنده است ،زمان زيادي است كه خرج
تعويض صحنهها ميشود .حتي گاهي گويي
زمان تعويض صحنهها از زمان خود صحنهها
بيشتر به درازا ميانجامد و شايد بتوان به ديگر
بي��ان گفت آنچه قرار اس��ت نبينيم از آنچه
قرار است ديده شود ،بيشتر است .اين روزها
و امروزه بس��ياري از اجراها و نمايشها را به
تماشا نشس��تهايم و مينشينيم كه تعويض
صحنهه��ا ،خود بخش��ي از ميزانس��نهاي
اجراي��ي و دي��داري درام هس��تند و از ب��ار
دراماتيك برخوردارند و شماري از رمزگانها
و الي��ه يا اليههايي از ژرفس��اختهاي اثر
در ميزانس��نهاي تعوي��ض صحنهها هويدا
ميش��وند .اين گونه طراحي و ايد ه اجرايي
ميتواند تاثير بسيار مثبتي بر ريتم و تمپوي
نمايش داش��ته باشد و تماشاگران را بهتر و
بيشتر با درام همراه و همدل كند.
داس��تان نمايش «كات» الگوي آشنايي
دارد؛ دو عاش��ق از ه��م دورافت��اده ك��ه در
سالهاي دورافتادگي چندوچوني پرماجرا را
از سر گذراندهاند و اكنون بر فراز ميانسالگي
ايس��تادهاند ،به بهانهاي ب��ا يكديگر روبهرو

تئاتر يا سينما مساله اين است !

ميش��وند ...پرش��مار اين الگوي داس��تاني
عاشقان ه شايد جذاب براي عموم مردم را در
رمانها ،فيلمها و نمايشهاي گوناگون ،بارها
و بارها ،خواندهايم و ديدهايم .روايت نمايش
«كات» نيز از اين الگوي داستاني بسيار آشنا،
داراي تعليق و ايجاد ش��گفتي فوقالعادهاي
نيس��ت و پ��ا را از چند تكهپراني سياس��ي،
نسلي (دههاي) ،اقتصادي ،نقد تكنولوژي و
چندي ديگر از همين دست فراتر نميگذارد.
شايد بتوان برجستهترين و هوشمندانهترين
ويژگ��ي روايت نمايش «كات» از اين الگوي
داس��تاني آشنا را آلوده شدن عشق به پول و
سودجويي دانست.
نمايش��نامه و نمايش «كات»« ،كشش»
الزم را ب��راي تماش��اگران ايجاد نميكند و
اين فرصت را فراهم نميآورد كه تماش��اگر
با تماشاي اين نمايش «همدلي»« ،ترس»،
«ترحم»« ،تحول»« ،بازشناس��ي» و «رنج»
را بيازمايد و تجربه كند و به «كاتارس��يس»
برس��د .رويدادها و ماجراه��اي اين نمايش
در بس��ياري از موارد ب��دون در نگاه آوردن
پيون��د چرا -چوني (رابط�� ه علت و معلولي)
و در پ��ي هم ،نه به علت هم ميآيند .از اين
گونه و دست درام را بارها در آثار عامهپسند
سينمايي و تلويزيوني به تماشا نشستهايم و
خود نمايش كات پاسخ درخوري را در پيوند با
ضرورت و نياز دوباره اجراي اين نمايش با اين
ساختار و ريختار ،آن هم در رسانه و هنر تئاتر
نميدهد .پيشتر هم در نقد نمايشي ديگر از
همين جشنواره نوشته بودم« :ناگفته پيداست
كه لزوم تناس��ب ميان ظرف و مظروف مهم
اس��ت .هر رس��ان ه هنري ،درخور و شايسته
براي بازنمود هر پديدهاي نيس��ت .آوردهاند
كه با پيدايش دوربين عكاس��ي ،مسال ه هنر
نقاشي و نقاشان ،ديگر كشيدن يك چيز كامال
شبيه خودش نبو د زيرا دوربين عكاسي اين
كار را بسيار بهتر انجام ميداد .در عوض هنر
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ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  463983 /78ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻬﻘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ  -10ﻭﺍﺣﺪ  2ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88731431 :

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

نقاش��ي توانشها و ظرفيتهايي را يافت كه
شايد از عهده هنر عكاسي برنيايد .با پيدايش
دستگاه سينماتوگراف نيز هنر تئاتر تواناييها
و قابليتهايي را يافت كه شايد از عهد ه هنر
سينما بيرون باشد» .نكته و پرسش اينجاست
كه چرا بايد داستان نمايش «كات» ،آن هم با
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ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
3/000/000

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
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خود بود و بس��ياري از تماش��اگران به صورت ايس��تاده در سالن و بالكنهاي
نمايش« ،هملت» را ديدند .جمعيت حاضر در ناالر وحدت به اندازهاي بود كه
در بخشهايي از نمايش بازيگر نقش هملت كه در صحنههايي وارد گفتوگو با
تماشاگران ميشد به شوخي عنوان كرد بهتر است تماشاگران ايستاده جايشان
را با كساني كه از ابتداي نمايش روي صندلي نشستهاند ،عوض كنند و حتي
دختري را كه ايستاده نمايش را تماشا ميكرد به طرف تنها صندلي خالي در
تاالر وحدت هدايت كرد .وي همچنين در ميانه نمايش به اين نكته اشاره كرد
كه تا به حال روبهروي اين همه مخاطب بازي نكرده است.

نگاهي به نمايش «كات» به نويسندگي «فاطمه مكاري» و كارگرداني «صاحب آهنگر»

موسیقی

 6ﻣﺎﻫﻪ
1/500/000

تئاتر

جادوي «مارادونا» بر پرده سينماي دنيا

وزير ارشاد به ديدن «هملت» رفت

در تاالر س��ايه« ،كات» به كارگرداني صاحب آهنگر در تاالر قشقايي« ،چشم
برهم زدن» به كارگرداني محمد حسين زيگساري در تاالر مولوي« ،خانهاي در
آسيا» به كارگرداني آگروپاسيون سنور سرانو از اسپانيا در تاالر حافظ« ،هيچكس
نبود بيدارمان كند» به كارگرداني پيام دهكردي در سالن استاد سمندريان« ،به
ياد آر مرا» به كارگرداني فائزه رخ فيروز در تاالر استاد انتظامي خانه هنرمندان،
«مرگ كسب و كار من است» به كارگرداني پيمان كريمي در تماشاخانه سرو،
«پيكر زن همچون ميدان نبرد در جنگ بوسني» به كارگرداني پانتهآ ميرفصيحي
در باغ موزه قصر و «سال ثانيه» به كارگرداني حميد پورآذري در زمين تنيس
مجموعه تاريخي سعد آباد به صحنه رفتند.
در دومين اجراي نمايش «هملت» وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي ،علي
مرادخاني معاون هنري وزير ارشاد ،مهدي شفيعي مديركل هنرهاي نمايشي،
مجيد رجبي معمار مديرعامل خانه هنرمندان ايران ،رحمت اميني مدير مركز
هنرهاي نمايشي حوزه هنري ،مسعود دلخواه ،آتيال پسياني و تعداد ديگري از
هنرمندان حضور داشتند.
اجراي ش��ب گذش��ته اين اثر نمايشي با استقبال گسترده عالقه مندان به
تئاتر همراه بود .به اين ترتيب كه تاالر وحدت ميزبان  ۳۰۰نفر بيش از ظرفيت

ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ
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آلب��وم عليرض��ا قرباني مراحل
توليد را پش��ت سر گذاشته و اين
روزها در گامه��اي پاياني ميكس
و مس��ترينگ تحت نظارت مهيار
عليزاده است.
مهيار علي��زاده درباره جزييات
آلب��وم مش��تركش ب��ا عليرض��ا
قربان��ي توضيح داد :ت��م اين اثر،
عاشقانههايي تلخ است كه بيگمان
اصليترين تم ادبيات اين مجموعه
است .اشعار انتخابشده يك نقطه
نقطه اتصال
مشترك دارند و آن هم 
درونيام ،عليرضا قرباني و شعراي
آثار است.
او ادام��ه داد :آلبوم جديد روي
يك لب��ه باريك ق��دم برميدارد.
هم��ان لبه باريكي ك��ه مجموعه
«حريق خزان» از آن رد شده است.
ردپايش هم هنوز آنجاست ،ولي اثر
جديد ما جا پ��اي آن نميگذارد،
بلكه با خطرپذيري بيشتر ،گاهي به
مخاطب نزديك و گاهي از او دورتر
ميشود .اينكه مخاطب بتواند با او
همراه شود به اعتمادش به صداها
بستگي دارد .صداهايي كه دستان
شما را ميگيرد و با خود به دنياهاي
متفاوت رنگارن��گ ميبرد .همان
دنياهايي كه ش��عرا طرح زدهاند و
ما آنها را رنگآمي��زي كردهايم و
آمادهاند تا شما دقايقي ،روح خود
را در آنها به پرواز درآوريد.
وي اظه��ار كرد :عليرضا قرباني
بهعن��وان خوانن��ده اي��ن اثر ،من
بهعنوان آهنگساز و تيم نوازندگان
و صدابرداران ،ش��ما را به س��فري
كوت��اه به اين دنياي جديد دعوت

اين ساختار و ريختار ،در رسان ه تئاتر آفريده
و بازنموده ش��ود؟! در حالي كه اين داستان
را ،تاكي��د ميكنم با اين س��اختار و ريختار،
ميتوان بسيار زيباتر ،بهتر و تاثيرگذارتر در
رسان ه س��ينما يا تلويزيون بازنمايي كرد .ما
به تئات��ر ميرويم تا تئاتر ببينيم ...اثري كه

حال و هوا و فضاي تئاترگونه داش��ته باشد
و حضور نفس به نفس تماشاگر در آن مهم
باش��د ...درست اس��ت كه بخشي از داستان
اين نمايش به هنر سينما ميپردازد و يكي
از چهار كاراكتر «كات» (كاراكتر غزل بازي
نويس��نده نمايش��نام ه اين نمايش ،فاطمه
ت اما مگر نه اين است
مكاري) سينماگر اس 
كه فيلمهاي سينمايي ارزشمند و ماندگاري
كه به هنرهاي ديگر ،همچون موسيقي و تئاتر
و نقاشي و ...پرداختهاند ،به بيان و ساختار و
ريختاري سينمايي دست يافتهاند ؟
بيشتر ميزانسنهاي نمايش «كات» از بار
دراماتيك الزم در راس��تاي انتقال عاطفه و
معناي هر لحظه و صحنه برخوردار نيستند.
اين نمايش نتوانس��ته اس��ت به بيان و زبان
ديداري و تصويري درخور درنگ و انديشهاي
دس��ت يابد .بيشتر ش��وخيها و لحظههاي
كمي��ك اين نمايش ني��ز آن چنان كه بايد
درس��ت و خوب اجرا نميش��وند و به ديگر
گفتار درنيامدهاند.
بهترين بازيگ��ر اين نمايش را بايد «رضا
عموزاد» در نقش «همايون» دانست .گرچه
«حديث زارعنژاد» كه نقش «ساغر» را در اين
نمايش ايفا ميكند هم از ابزار بازيگري خوبي
برخوردار اس��ت و در لحظههايي ،رخش��ان
هنر مينمايان د اما در كل ش��ايد يا به خوبي
هدايت نش��ده يا نمايشنامه بستر بهتري را
براي هنرنمايي بيشتر او فراهم نياورده است.
ب��ازي «رضا عم��وزاد» در نقش «همايون»
نماي��ش «كات» سرش��ار از ريزهكاريهايي
هوش��مندانه اس��ت و او توانس��ته است در
بس��ياري از لحظهه��ا و صحنهها كمدياي
ويژه و تماش��ايي را بيافريند .نمايش��نامه و
پيروي آن نماي��ش «كات» با ورود كاراكتر
«همايون» جان و ان��رژي تازهاي ميگيرد،
درگيريهاي دراماتيك آن فزوني مييابند و
نمايش ديدنيتر و گيراتر ميشود.

عليرضا قرباني براي «دخت پريوار» ميخواند
ميكنيم .عنوان اين دنياي جديد
نيز «دخت پريوار» است.
اين مجموعه  11قطعه ش��امل
هش��ت اثر ب��ا كالم و س��ه قطعه
س��ازي دارد .فرم بيش��تر قطعات
اركسترال است و طبق معمول از
آنسامبلهاي آزاد در آنها استفاده
شده است .اش��عار هم تركيبي از
سرودههاي قدما مانند «سعدي»،
«عراق��ي» و «عطار نيش��ابوري»
و ابيات��ي از ش��عراي معاصر مانند
«هوش��نگ ابته��اج»« ،فري��دون
مش��يري»« ،قيص��ر امينپور» و
«عليرضا كليايي» است.
علي��زاده ي��ادآوري ك��رد :نگاه
مينيم��ال ش��اخصه اصل��ي اين
مجموعه اس��ت .برخ�لاف آلبوم
«حريقخزان» ،كمتر از صداهاي
انساني به شكل گروه كر استفاده
ش��ده اس��ت .همينطور شنونده
حركات اركستري بيشتري نسبت
به قبل هستيم .بازيهاي اركستري
كه به دقت روي آنها كار ش��ده و
اعتم��ادي كه به ص��داي خواننده
در اي��ن مجموعه ص��ورت گرفته
است.هارموني كار طبيعتاهارموني
كالسيك نيست بنابراين شنوندگان
بي��ن اين قطعات نباي��د به دنبال
شنيدن دائمي درجات تُنال باشند،
بلكه تا جاي ممكن بايد نگاه ُمدال
و ملوديمحور وهارمونيهاي افقي
را دنبال كنند.
اي��ن فضاي م��دال در بعضي
قطع��ات با توجه به ش��عر و فضا،
گاه��ي كمرنگت��ر و نزدي��ك به

موسيقي تُنال و در بعضي قطعات
به موسيقي آزاد گرايش دارد.
اين آهنگساز روند ضبط «دخت
پ ريوار» را تش��ريح كرد و درباره
ضبط وكال آن ،توضيح داد :ضبط
اين آلبوم از سال  92آغاز شده كه
به داليل ضب��ط همزمان با آلبوم
مشترك با «همايون شجريان» و
همچنين توليد و انتشار آلبوم «در
ش��عله با تو رقص��ان» در مقطعي
متوقف و دوباره در س��ال  94آغاز
ش��د و اكنون آماده انتش��ار است.
مراح��ل ضبط اين آلب��وم به طور
كامل در داخل كش��ور و قس��مت
اعظ��م آن در اس��توديو «كنگان
پارس��ه» (كرگدن س��ابق) توسط
رض��ا فرهادي و پيم��ان حاتمي و
قسمتي از آن در استوديو «بل» زير
نظر اميد نيكبين انجام شده است.
ميكس و مسترينگ آلبوم بهصورت
كامل برعهده «رضا فرهادي» بوده
اس��ت .نوازن��دگان ني��ز همگي از

معتبرتري��ن چه رههاي داخلي در
رشتههاي خود هستند .همچنين
ضبطهاي وكال با دقت و وسواس
انجام شده و من و عليرضا قرباني
مانند آلبوم «حريق خزان» انرژي
زيادي را براي ضبط هرچه بهتر اين
مجموعه صرف كردهايم.
او درب��اره زم��ان انتش��ار اين
مجموع��ه هم گفت :آلبوم «دخت
پريوار» بهزودي و قطعا در س��ال
 94در دس��ترس مخاطب��ان قرار
خواه��د گرفت .برخ�لاف گزارش
گذش��ته كه در آن ،زمان انتش��ار
آلبوم مش��ترك عليرضا قرباني و
همايون شجريان اسفند  94و زمان
انتشار آلبوم «دخت پريوار» بهار
 95اعالم ش��ده بو د بهدليل برخي
تغيي��رات در برنامهها ،امس��ال از
آلب��وم «دختپ��ريوار» رونمايي
خواهيم كرد و آرزو ميكنيم كه اين
مجموعه مورد توجه عالقهمندان
قرار گيرد.

