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فرزند پرویز پورحسینی:

بیماری پدرم
جدی است

»

»

خبر

از رونمایی چند نمایشنامه تا تعویق یک
رویداد سینمایی و...

رونمایی از چند نمایشنامه،تعویق برگزاری جشنواره مهر
سالمت ،معرفی مدیر رادیویی جشنواره تئاتر فجر و ...از جمله
خبرهای سینما و تئاتر است.
تازهترین مجموعه های تئاتر نشــر «نیماژ» متشــکل از
چند نمایشــنامه خارجی و چهار اثر ترجمه شده ساعت ۱۶
روز دوشنبه  ۲۶آبان ماه در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر
رونمایی خواهد شد.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر
شهر ،تازهترین مجموعههای تئاتر نشــر «نیماژ» متشکل از
چند نمایشــنامه خارجی و چهار اثر پژوهشــی ترجمه شده
ساعت  16روز دوشنبه  26آبان ماه در تاالر مشاهیر مجموعه
تئاتر شهر رونمایی میشوند.
«کاسپار» نوشــته پیترهانتکه با ترجمه سودابه فضائلی،
«پیرمــرد کوتوله مضحک» اثــر تادئوش کانتــور با ترجمه
صدرالدین زاهد« ،عچق» به نویســندگی موری شیســکال
با ترجمه شــهرام زرگر« ،حمام» اثر مایاکوفسکی با ترجمه
مرضیه موســوی« ،آزادی تازه و دو نمایشنامه دیگر» نوشته
ویتکیه ویچ با ترجمه علی شــمس عنوان نمایشــنامههایی
هســتند که در قالب مجموعه دوم «تئاتر آنسو» پیش روی
مخاطبان قرار میگیرند.
طبق برنامهریزیهای انجام گرفتــه در همین روز چهار
اثر «هنر راز آلود بازیگر -فرهنگ واژگان انســان شناســی
تئاتر» اثر جنیو باربا و نیکال ســاوارزه با ترجمه علی شمس
و هدا عربشاهی« ،کمدیا دالرته» نوشته سیرو فرونه و ترجمه
دومان ریاضی «اُرگاست در پرسپولیس» نوشته ا ِی.سی .اچ.
ا ِسمیت با تجرمه ملیحه وفامهر« ،تحلیل نمایشنامه راهنمای
موردی درام مدرن غربی» نوشــته آر.جی.کاردولو با ترجمه
احســان زیورعالم در قالب پروژه «تئاتــر و نظریه» رونمایی
میشوند.
مجموعــه اول تئاتر «آنســو» بهمن ماه ســال  1398با
ترجمه چهار نمایشنامه «خان ه عروسک  »۲نوشته لوکاس نث
با ترجمه افسانه کمالی« ،بئاتریچهها»نوشته استفانو بنی با
ترجمه هدا عربشاهی« ،انقالب در آمریکای جنوبی» نوشته
آگوستو بوآل با ترجمه علی شمس و «تاوان زیستن» نوشته
مارتینا مایوک با ترجمه شبنم موتابی در مجموعه پیشخان
نمایشی نشر نیماژ منتشر شدهاند.
آیین رونمایی از مجموعههای تئاتر نشــر«نیماژ» ساعت
 16تا  18روز دوشــنبه بیســت و ششــم آبان ماه با رعایت
شیوهنامههای بهداشــتی روزهای کرونایی در تاالر مشاهیر
مجموعه تئاتر شهر برگزار میشــود و حضور عالقهمندان در
این برنامه آزاد است.
مدیر بخش «رادیوتئاتر» جشنوار ه تئاتر فجر
معرفی شد
امین رهبر به عنوان مدیر بخش «رادیوتئاتر» سیونهمین
جشــنوار ه تئاتر فجر معرفی شــد .به گزارش روابطعمومی
ادارهکل هنرهای نمایشی ،حســین مسافرآستانه در حکمی
امین رهبر را به عنوان مدیر بخش «رادیوتئاتر» سیونهمین
جشنوار ه تئاتر فجر انتخاب کرد.
جشــنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سالمت» به
تعویق افتاد
قائم مقام دبیر دومین جشــنواره ملــی فیلم کوتاه «مهر
ســامت» ،از تعویق این رویداد هنری به دلیل شرایط کشور
در مواجه با موج سوم کروناویروس خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی دومین جشــنواره ملی فیلم
کوتاه «مهر ســامت» ،محمد پســرانرزاق قائم مقام دبیر
دومین جشنواره ملی فیلم کوتاه «مهر سالمت» ،با اشاره به
شرایط کشور در رویایی با موج ســوم کرونا گفت :به منظور
رعایت شیوهنامههای بهداشتی ابالع شده از سوی ستاد ملی
مبازره با کرونا ،تاریخ برگزاری جشــنواره با تصمیم شورای
سیاستگذاری این رویداد تغییر کرده است.

فرهنگوهنر
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فرزند پرویز پورحسینی با تشکر از زحمت و تالش کادر درمانی بیمارستان فیروزگر گفت :بیماری پدرم جدی است
و باید دعا کرد ،البته من هم بسیار امیدوارم .پورنگ پورحسینی در گفتوگویی با ایسنا درباره وضعیت پدرش که چند
روزیاستبراثرابتالبهکرونادربیمارستانبستریاست،بیانکرد:ایشانهمچناندربخشمراقبتهایویژهبستریو
درحالمبارزهبابیماریهستند.سطحهوشیاریباالستوبایدمنتظرباشیمکهببینیمبدندرمقابلداروهاچهواکنشی
نشان میدهد .او با تاکید براینکه شدت ابتال و بیماری این بازیگر جدی است ،افزود :پزشکان و کادر درمان بیمارستان
تالش کردند و قدردان زحمت آنها هســتم ،اما به هر حال این بیماری موذی و سخت است و باید دعا کنیم .پورنگ
پورحسینی که این روزها وظیفه مراقبت از مادربزرگ خود را که با پدرش زندگی میکند و خفیفتر به کرونا مبتال شده
همبرعهدهدارد،تاکیدمیکندکهقرنطینهورعایتجدیپروتکلهادرمنزلبرایمادربزرگشاجرامیشود.

»

اعالم آثار ایرانی
در جشنواره فیلم
زنان هرات

ششمین جشــنواره بین المللی فیلم زنان هرات میزبان نمایش فیلم های بلند ،کوتاه مستند و انیمیشن
ایرانی در بخش های مختلف خواهد بود .به گزارش ایسنا ،ششمین جشنواره فیلم زنان هرات از تاریخ  ٢٨تا ٣٠
نوامبر ( ٨تا  ١٠آذر) در کشور افغانستان برگزار خواهد شد و سینمای ایران با فیلم های «متری شیش و نیم»
به کارگردانی و نویسندگی سعید روستایی« ،دارکوب» ساخته بهروز شعیبی و «خداحافظ دختر شیرازی» به
کارگردانی افشین هاشمی در بخش رقابتی بین الملل فیلم های بلند این رویداد سینمایی حاضر است.
همچنین فیلم «حوا ،مریم ،عایشه» ســاخته صحرا کریمی و به تهیه کنندگی کتایون شهابی که امسال
نماینده سینمای افغانستان در شاخه بهترین فیلم بین المللی نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار است
نیز در بخش رقابتی بین المل فیلم های بلند جشنواره فیلم زنان هرات حضور دارد.

خبر

در گفتوگو با محمدتقی سعیدی مطرح شد:

تبعاتحصرموسیقیاصیل...

ایسنا :موســیقی از دیرباز در خدمت مفاهیم
پر غنای دینی بوده؛ اذان موســیقی اســت ،ترتیل
قرآن موســیقی اســت ،صداهایی که در طبیعت
میشنویم و آثار صنع الهی هستند ،موسیقی است،
نوحهخوانی ،تعزیه و تمام بیانات احساسی و دینی
ما موسیقی است ،اما این روزها چنان فقیر شدهایم
که بــرای تعزیه یا نوحهخوانی ،دســت بــه دامان
موسیقیهای ســخیف و متداولی میشویم که در
نتیجهحصرموسیقیاصیلایجادشدهاند».
طی کردن یک نیم روز ،با یکــی از چهرههای
شاخص مکتب آواز اصفهان که روزگاری همنوایی
چنگ و چامه را به بهترین شکل ممکن در این شهر
تجربه کرده ،حسرتهای زیادی در دل نسل امروز
دل
به جا میگذارد؛ حســرتی از جنس سکوت ،در ِ
زمانهای که پر از صداهای تقلبی و تو خالی است.
از محمدتقی ســعیدی که آذر ماه سال ۱۳۳۱
والشان ُدرچه (شــهری از توابع اصفهان)
در محلۀ
ِ
به دنیا آمده و مهمان دفتر خبرگزاری ایســنا شده،
میخواهم برای مخاطبان بگوید کــه چگونه پا به
دنیای موسیقی گذاشته .او ،سخن را با نام نامی پدر
آغاز میکند« :من زیر سایه پدری که خواننده آیینی
بود و با مقامات موســیقیایی هم آشنایی داشت ،پا
به دنیای موسیقی گذاشتم .از هفت سالگی گوش
به آواز پدر بودم ،تالشهایی برای آموختن کردم و
زمانی که او در رادیو شــیراز مشغول به کار بود ،من
هم در کنار پدر خواندن را آغاز کردم».
سعیدی خاطرنشان میکند« :در گذشته این
امکان وجود داشــت که هنرمند همراه با موسیقی
کارهای زیادی انجام بدهد و درآمدهای خوبی کسب
کند ،ولی عشق به موســیقی فاخر و شخصیتی که
هنرمند اصیــل برای خودش تعریف مــی کرد ،به
راحتی اجازه چنین کارهایی را به من نمیداد».
به باور این آوازخوان اصفهانــی ،ابتذال ،از معنا
انداختن ارزشهاست و در این باره توضیح می دهد:
«تصنیف و آهنگ ،پیچیدگیهای زیــادی دارند؛

اینکه ملودی یک اثر ،با اصول درست تغییر کند ،یا
یک آوازخوان دستگاهها و گوشهها را در طول اجرا
درست به کار بگیرد ،اینها همه هنرهایی هستند
که زوال و ابتذال نمیپذیرند ولــی اگر بدون توجه
و ســلیقه ،ترانهای انتخاب شــد ،بیرعایت اصول،
موزیکی برای آن ساخته شد و با تقلید ،آوازی بر آن
خوانده شــد ،گامهای ابتذال برداشته شده و امروز
متاسفانه این ابتذال در موسیقی رسمی و مجاز ما
بسیار زیاد به چشم میخورد».
او مشــکل امروز موســیقی ایــران را چنین
برمیشــمرد« :عدهای میخواهند تقلید کنند و ره
صد سالهای که نامداران موســیقی رفتهاند را یک
شــبه طی کنند و عدهای دیگر هم درگیر موسیقی
بیاصول،نازیباوبیمفهومشدهاند».
سعیدی میگوید« :گوش ما در کودکی با هیچ
موزیک مبتذلی آشنا نبود ،البته که گاهی خاستگاه
موســیقی متفاوت بود ولی ابتــذال ،جایگاهی در
زندگی مردم نداشــت ،به عنوان مثال ،شــاید یک
موسیقی در اماکن نامتعارف اجرا میشد ،اما همان
موســیقی هم از ترانه زیبا ،ریتم خوب و موسیقی
وزین برخــوردار بود ،امــا از زمانی به بعــد ،هنر به

دستمایههای سیاسی-عقیدتی تبدیل شد و زمانی
حتی از آوردن نام موسیقی هم امتناع میشد».
او ابراز عقیده میکند« :ابتذال موسیقی از صدا
و سیما شروع شــد؛ زمانی که هنرمندان حرفهای
از ادامه فعالیت باز داشته شــدند و این موجب شد
تلویزیون و رادیویی که دست کم  ۱۰خوانندۀ فعال
در هر سبک و نوعی از موســیقی داشت و جایگاه
ویژهای در فرهنگ روزمرۀ مردم پیدا کرده بود و به
تبع همین جایگاه ،هنرمندان بر ســر خلق اثر بهتر
و غنیتر با یکدیگر رقابت داشــتند ،یکباره به یک
میدان خالی تبدیل شود؛ میدانی که حاال هر کسی
در هر سطحی میتوانست قهرمان آن باشد.»...
این استاد آواز ،با تحلیل وضعیت امروز موسیقی
ایران میگوید« :امروز به وضوح میبینیم کسی که
تجربه و حتی تحصیالت کاملی در زمینه موسیقی
ندارد ،نظریهپرداز هم هست؛ در حالی که اظهار نظر
کردن در خصوص فرهنگی که از هزاران سال پیش
تاکنون به سختی دوام آورده ،حداقل  ۵۰سال کار و
تالش ،توام با تمرکز میطلبد».
ســعیدی ادامه میدهد« :در عصر تکنولوژی و
سرعت ،این امید وجود دارد که موسیقی ما با انتشار

محصوالت خوب و بهرهگیــری از فضای مجازی،
احیا شــود .باید این نکته را هم مد نظر داشــت که
جلوی هنر اصیل را نمیتوان گرفت؛ ممکن اســت
در این مســیر کژیهایی پیش بیایــد ،اما فرهنگ
چیزی نیســت که به راحتی تغییر کنــد و در این
بین ،موسیقی فولک یا محلی ایران که در هر شهر و
دیاری وراث غیور خود را دارد کمک ویژهای به بقای
موسیقیایرانیمیکند».
این هنرمند ،تردیــد ندارد که اگــر اجازه داده
میشد تا موســیقی ایرانی پرقدرت بماند و تعزیه و
نوحه از این چشــمه بزرگ ،آبی قرض بگیرند ،هنر
نوحهخوانــی و تعزیه بــا خالقیت جوانــان امروز،
رشد چشــمگیری میکرد ،کما اینکه در گذشته،
منبریهایــی مثــل صدرالمحدثین ،حــاج تاج
نیشــابوری و  ...یا مداحانی مثل سید جواد ذبیحی،
یزدانیــان ،مراتب و  ...در تاریخ موســیقی اصفهان
حضور داشتند و در مناسبتهای مختلف ،احواالت
عجیبی را با استفاده از موســیقی برای مردم ایجاد
میکردند.
او ترجیــح میدهــد کالم آخــرش را خطاب
به جوانانی بگوید کــه تازه به دنیای موســیقی پا
گذاشــتهاند« :بدانید این راه پر پیچ و خم اســت
و الزم اســت هرکس به ایــن دنیا وارد میشــود،
صبورانه تالش کند تا به جایگاه محترمی برسد .اگر
میخواهید قدمهای محکمی بردارید ،باید عاشق
باشید ،از حق مدد بگیرید و پاک بمانید».
و حرف پایانی محمد تقی ســعیدی ،مرا به یاد
جملهای از الفیه ری ،شاعر شهیر ایتالیایی میاندازد
که در اصل توصیهای به نویســندگان است ،اما آن
را به همۀ هنرها میتوان تعمیــم داد« :میخواهم
همه نویســندگان را به قبول این مطلب وادار کنم
که تا آثار خود را به پیرایۀ راستی نیارایند و از تملق،
مزاحگویی و انکار حقیقت بیگانه نباشند ،هرگز نباید
یک شــهرت دائم ،یک شأن و شــرافت ثابت و یک
سودمندی واقعی را آرزو کنند».

با لودر به جان موسیقی نواحی افتادهاند
یکی از هنرمندان موســیقی نواحی میگوید :امروزه شرایطی به
وجود آمده اســت که افرادی با لودر در حال تخریب موسیقی نواحی
هســتند .ولی باید جلوی از بین رفتن موســیقی نواحی را گرفت و از
پیشکسوتانحمایتکرد.
حسین علیحســینی ـ نوازنده چگور و خواننده موسیقی نواحی
ـ در گفت وگویی با ایسنا درباره فعالیت هنری خود توضیح میدهد:
کارم موسیقی نواحی اســت ولی بیشتر روی موســیقی ایلم تمرکز
میکنم و با آن زنده هستم .موسیقی ایلم حرفی برای گفتن دارد و از
نواها و موسیقی پر است .سعی میکنم موسیقی ایلم و گنجینههای آن
را که در حال از بین رفتن است را به مردم معرفی کنم.
او ادامه می دهد :امروزه شرایطی به وجود آمده است که افرادی با
لودر در حال تخریب موســیقی نواحی هستند ولی باید جلوی از بین
رفتن موسیقی نواحی را بگیریم و دست پیشکسوتان موسیقی نواحی
را ببوسیم .اگر امروز موسیقی نواحی داریم ،باید بدانیم پشت هر کدام
از آنها حماسه و داستانی است.
علیحســینی اضافه میکند :از کودکی با موسیقی بزرگ شدم.

نوازندهای به نام اکبر شجاع بود که سرنا مینواخت .همیشه از سرنای
او یک نی آویزان بــود .آن نی ذخیره بود که اگر قبلی شکســت آن را
جایگزین کند .چون بچه بودم فکر میکــردم فراموش کرده که نی را
بردارد و همیشــه نگاه میکردم که بیفتد تا بروم آن را بردارم .زمانی
موسیقی
که بزرگ شدم سعی کردم موســیقی ام بدون هدف نباشد.
ِ

چوپانها و مادرانه داســتان و فلســفه دارند .بیشــتر موســیقی ما،
موسیقی مادرانه است .ما موسیقی را از مادران به ارث بردهایم .بیشتر
آهنگهای ما حزن دارند حتی اگر ریتم شادی داشته باشند.
او همچنین بیان کرد :اگر صندوق حمایت از هنرمندان داریم واقعا
باید حمایت صورت بگیرد؛ در غیر این صورت بهتر است که اسم آن را
صندوق حمایت از هنرمندان نگذارند .اگر برای حمایت از هنرمندان
اســت باید به ما توضیح بدهند که چه حمایتی صــورت میگیرد؟
ماهیانه  ۴۴۰هزار تومان بابت بیمه پرداخت میکنم .اگر ساالنه آن را
جمع میکردم میتوانستم سالی پنج میلیون داشته باشم ولی در سال
در این حد هزینههای پزشکی ندارم .خیلی از مسئوالن تنها به ظاهر از
هنرمندان حمایت میکنند و به دنبال این هستند که با ثبت تصویری
به همراه هنرمندان ،از حمایتشان از این قشر بگویند .سال گذشته در
جلسهای یکی از این مسئوالن به یکی از پیشکسوتان موسیقی گفته
بود که چرا ناراحت است؟ او نیز پاســخ داده بود که مشکل مالی دارد.
فرد مسئول نیز گفته بود که میگویم ماهیانه به تو مستمری بدهند
ولی آن هنرمند فوت کرد و مستمری هم دریافت نکرد.

»

ایران نامزد دو جایزه جشنواره آسیایی
لس آنجلس

سینمای ایران در دو شاخه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر
زن ،نامزد دریافت جایزه از جشــنواره فیلم های آســیایی لس
آنجلس شد.
به گزارش ایسنا ،در دومین دوره جوایز ساالنه الماس طالیی
که در جشــنواره فیلم های ایرانی لس آنجلس برگزار می شود،
فیلمنامــه «خوابِ بیدار» به نویســندگی ایمــان داوری نامزد
دریافت جایزه بهترین فیلمنامه شده و صحرا اسدالهی نیز برای
بازی در فیلــم «هما و خواهران» به کارگردانی هما بذرافشــان
نامزد جایزه الماس طالیی در این رویداد سینمایی است.
فیلــم هــای کوتــاه «زاگزونــگ» (علیرضــا محمدی)،
«پاتوقیها» (سیامک کاشف آذر)« ،ســوانح» (هژیر مرادی)،
«شردید» (فرامرز رمضانیان)« ،پدر» (یعقوب جهانپور)« ،تایم
اوت» (علی ریاحی)« ،ســقف کاذب» (محسن نجفی مهری)،
«قصر» (صبا قاســمی)« ،هیپنوتیزم» (عرشــیا زینعلی)« ،بی
سرپرست» (سحر جعفری زاد)« ،نیمه تاریک ماه» (رضا ناصری
سرای)« ،اسکرین» (فریبا بیات و کمیل صادق)« ،پایین ترین
طبقه» (امیدرضا خیرخواه)« ،پروانه» (مســعود حقی)« ،بهتر
از نیل آرمســترانگ» (علیرضا قاســمی)« ،باالنــس» (برزان
رســتمی)« ،لکنت» (ســولماز اعتماد)« ،پری دریایی» (صابر
مصطفیپور)« ،از توهــم تا ترس» (ایمــان داوری)»۱=۶۰« ،
(ایمان داوری)« ،پنهان» (سعید رضایی)« ،بدون بلیت» (صبا
قاســمی)« ،فراموش شــده» (عرشــیا زینعلی)« ،چند شاخه
گل» (مهــرداد پروانی) و فیلمهــای بلند «همــا و خواهران»
(هما بذرافشــان) و «شاهین» (ســاالر طهرانی) به نمایندگی
از ســینمای ایران امسال در جشــنواره فیلم های آسیایی لس
آنجلس حضور دارند.
جشــنواره فیلم های آســیایی لس آنجلس و جوایز ساالنه
الماس طالیی امســال به علت شــیوع کرونا به صورت آنالین
برگزار می شود.

روسیه و ترکیه در رقابت اسکار بین المللی

دو کشور روسیه و ترکیه نیز فیلم های منتخب خود را برای
شرکت در شــاخه بهترین فیلم بین المللی نود و سومین دوره
جوایز سینمایی اسکار معرفی کردند.
به گزارش ایسنا« ،آندری کونچالوفسکی» سینماگر مطرح
روس با فیلم «رفقای عزیز» برای سومین بار با یکی از فیلم هایش
سینمای روســیه را در شــاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان
جوایز سینمایی اسکار نمایندگی میکند.
«رفقای خوب» که امسال در بخش رقابتی هفتاد و هفتمین
جشــنواره فیلم ونیز رونمایی شــد ،درامی تاریخی است که به
موضوع قتل عام کارگردان اعتصاب گر در روســتایی کوچک در
روسیه توسط دولت در دهه  ۱۹۶۰میالدی می پردازد.
«کونچالوفسکی» پیش از این در سال  ۲۰۰۳با فیلم «خانه
احمق ها» و در  ۲۰۱۷با فیلم «ورودی بهشت» نماینده روسیه
در جوایز اسکار بوده و سال  ۲۰۱۷توانست با فیلمش به فهرست
کوتاه شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان راه یابد.
سینمای روســیه تاکنون  ۲۸بار در شاخه اسکار بین المللی
(بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان) حضور داشته و هفت بار نیز به
جمع نامزدهای نهایی این شاخه راه یافته است.
«نیکیتا میخایلوف» در سال  ۱۹۹۵با فیلم «آفتاب سوخته»
تنها اســکار خارجی روســیه را به ارمغان آورده و سال گذشته
نیز فیلم «قد دراز» به کارگردانــی «کانتمیر باالگوف» به جمع
نامزدهای نهایی این شاخه راه یافت.
سینمای ترکیه نیز اعالم کرد فیلم «معجزه در سلول شماره
 »۷را برای رقابت در اسکار  ۲۰۲۱برگزیده است.
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