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اذان صبح فردا 4/35

مهتاب کرامتی :خوشحالم که در کنار کارگردانهای مستعد
با ایده نو قرار میگیرم
فیلم کوتاه و بلند برای من تفاوتی ندارد بلکه باعث خوشحالی من است که در کنار کارگردانهای مستعد
با ایدههای نو قرار بگیرم و از آنها حمایت کنم .رصد فیلمهای کوتاه کارگردانان خوشفکر میتواند
چشماندازی از آینده سینمای حرفهای و بلند را ترسیم کند .همچنین کار با بازیگران و عوامل حرفهای سینما
برای آن دسته از کارگردانان فیلمهای کوتاه که قصد ورود به سینمای بلند را دارند ،تجربه ارزشمندی است.
لزوماً هر فیلمسازی که در این عرصه فعالیت میکند ،قرار نیست وارد سینمای بلند شود و شاید بخواهد
فقط فیلم کوتاه بسازد اما به نظر میرسد اغلب فیلمسازان جوان در گوشه ذهنشان نیمنگاهی به سینمای
بلند و حرفهای دارند.

طلوع آفتاب فردا 5/58

امام علی (ع):
جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را روی اولیای خاص خود گشوده است.
نهج البالغه ،خطبه ۲۷

نــــگاره

نیما شاه میری

هنرمندان
در فضای
مجازی

عدالت از جنس امریکایی

این روزها فضای مجازی آرام اســت .بهبودی برای عزتاهلل مهرآوران پستی
اســت که هنرمنــدان آن را آرزو کردهاند .همچنان هنرمندان از رشــادت علی
لندی نوجوان فداکار ایذهای مینویســند که همچون ققنوس خود را به آتش
زد تا جان هموطنانش را نجات بدهد.

ëëآرزوی بهبودی برای عموعزت سینما
عــزتاهلل مهــرآوران و مبتــا شــدنش به
کرونــا مبحــث دیگــری بود کــه در فضای
مجازی دســت به دســت شــد .در صفحه
ایــن بازیگر ســینما و تئاتــر مطلبی درباره
وضعیــت ســامتی او منتشــر شــده کــه
خبر از بستری شــدن مهرآوران در بخش
مراقبتهــای ویژه بیمارســتان آتیه و زیر
دســتگاه ونتیالتــور میدهــد .در این متن
آمده« :حال عمومی اســتاد خوب است،
فقط مشــکل درگیری باالی ریه و ســطح اکسیژنشون بدون دستگاه است 48 .ساعت آینده بسیار
حیاتــی هســتند ».در ادامــه هم از مردم درخواســت شــده کــه با دعای خیــر و انــرژی مثبت این
هنرمند کشورمان را همراهی کنند .سحر دولتشاهی بازیگر سینما و تئاتر هم از جمله هنرمندانی
اســت که با انتشــار پســتی برای این هنرمند آرزوی بهبودی کرده و نوشــته« :آرزوی سالمتی عمو
عــزت عزیــز» حمید رضا آذرنگ هم نوشــته« :آقــای مهربانــی و طنازی ،جناب نجیب عاشــق،
ادیب و شــاعر ،عزتخان مهرآوران ،تو را به عاشقانههای خوشخوانشت ،تو را به غزلبازیهای
اشکبارت ،تو را به دوستی ،بمان و مقاومت کن».
ëëچهرهها
مهــدی حجوانــی ،نویســنده و پژوهشــگر ادبیات با انتشــار پســتی از انتشــار
تازهتریــن شــماره پژوهشــنامه ادبیــات کودک و نوجــوان خبــر داده ،گویا در
ک و نوجوان
این شــما پروندهای با عنوان فهرســتها و جوایز کتابهای کود 
پیش روی اهالی ادبیات و عالقهمندان قرار گرفته اســت .بررســی فهرســت
الکپشت پرنده هم یکی دیگر از عناوین مندرج در این شماره است.
شــهره ســلطانی هــم در صفحه خــود خبــر از انتخاب خود شــهره ســلطانی
بهعنــوان ســفیر و رئیــس کمیتــه هنرمنــدان و قهرمانان انجمــن ورزش در
طبیعت فدراسیون ورزشهای همگانی داده است.

آشتی مخاطب با سالن نمایش در پساکرونا
تــرس از حضور در محیطهای اجتماعــی پرازدحام در
ی اســت و بیشــک این
دوره شــیوع کرونا ،امری طبیع 
یادداشت
تــرس و نگرانی حتــی بعد از پایــان پاندمــی و روزهای
دشــواری کــه کرونــا برایمــان رقم زده بــا بســیاری از ما
خواهــد ماند .مخاطب تئاتر نیز از این قاعده مســتثنی
نخواهــد بــود و زمان میبــرد تا بر این حــس غلبه کرد.
معتقــدم بســط و تبیین هــر مقولــه اجتماعی نیــاز به
زیرســاختی فرهنگی دارد؛ مثالً درمورد واکسیناســیون
حمید ابراهیمی
کــه اینروزهــا رونــد آن ســرعت گرفته و تشــویق مردم
کارگردان ،نویسنده
بــه انجــام آن اطمینانبخشــی درمــورد واکســنهای
و بازیگر تئاتر
مختلف یا مقابله با واکسنهراسی و از ایندست موارد
چــه کردیم؟ آنچــه رخ داده ،جلب اعتمــاد عمومی با
استفاده از بسترهایی نظیر تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها و ...بوده .حتماًبعد از آنکه
کرونا نیز تمام شود ،باز باید با همین ابزار ،شروع به فرهنگسازی کرد تا مردم
را دوباره به ســالنهای تئاتر بازگرداند .البته در اینزمینه حضور خود بچههای
عرصه تئاتر نیز بســیار اثرگذار است کما اینکه مظلومترین قشر جامعه هنری
ما در دوره شیوع کرونا همین تئاتریها بودهاند که بیشترین آسیب را دیدهاند.
با اینحال ،خود این بچهها نیز باید در این فرآیند فرهنگســازی حضور فعال
داشــته باشــند و با اســتفاده از روشهای تبلیغاتی در تریبونهایی که دراختیار
دارنــد ،فضا را برای حضور مجدد مردم آمــاده کنند و این تالش جمعی اصالً
بهخاطر بقای تئاتر اســت .خودم در جشــنواره فجر پارســال اجرایی داشــتم که
پیشنهاد شد برای اجرای عموم آن برنامه بریزیم ؛ اما قبول نکردم چراکه حاضر
نبــودم نــه برای مخاطبی که برای تماشــای کارمان میآیــد و نه برای بچههای
گروهمــان خداینکرده اتفاقی بیفتد اما شــرایط که همیشــه اینگونه نخواهد
مانــد و این روزها ســالنها در حال بازگشــایی هســتند .قصــد دارم اگر بهلطف
خدا و شــرایطی که در حوزه واکسیناســیون عمومی شاهد هستیم ،اوضاع بهتر
شــد و اینماجرای تلخ کرونا پایان یافت بهشخصه وارد میدان شوم و بهعنوان
عضو کوچکی از حوزه نمایش اقدام کنم و در این فرهنگســازی ســهیم شــوم.
اینکه میگویم فرهنگســازی ،منظورم صرفاً اطالعرســانی نیســت بلکه باید
کاری کرد تا مخاطب ترغیب شــود به ســالن نمایش بیاید که بخشی ازآن رفع

یک دنیای دیوانه

بعضیهــا زندگــی شــگفتانگیزی دارنــد،
ضدآفتاب
یعنی وقتی ما به زندگیشــان نگاه میکنیم
مرغوب
شــگفتانگیز بهنظــر میآینــد .بعضیهــا
هم فکر میکنند زندگیشــان شــگفتانگیز
اســت امــا آدمهــای معمولــیای بیــش
نیســتند .حــاال میخواهــم بگویــم یکــی از
این شــگفتانگیزها مارتین مک دوناســت.
نمایشنامهنویــس و فیلمســاز ایرلنــدی،
بهاءالدین مرشدی
بریتانیایــی که با آثارش آدم را شــگفتزده
داستاننویس
میکند.
اینهــا را مینویســم بــه بهانــه اجــرای
نمایــش «یک ماجرای خیلــی خیلی خیلی
سیاه» از مک دونا که این روزها در تماشاخانه شهرزاد روی صحنه
اســت؛ البته نمایشــی کــه به شــکلی آماتــوری و تقریباً دانشــجویی
اجــرا شــد و بســیاری ایرادهــا در اجرا داشــت؛ امــا این متــن بود که
آدم را بــا خــودش همــراه میکرد .این نویســنده دلــش میخواهد
شــما بدانید که خشــونت مسألهای جدی است اما آنقدر که جدی
اســت خیلی هم شوخی شــوخی اتفاق میافتد .برای همین است
که فکر میکنید شــخصیتهای نمایش او آدمهایی دیوانه هستند
و کمــدیای ســیاه را رقــم میزننــد .اما مــن فکر میکنــم آدمهای
نمایــش او آدمهایــی عــادی هســتند .همیــن مردمــی کــه دور و بر
خودمان میبینیم .همه ما دیوانگیهای خودمان را داریم و دست
به خشونتهایی میزنیم که بعد که به آنها فکر میکنیم میبینیم
چقــدر احمقانه آن کار را انجام دادهایم؛ مثالً ســتوان آینیشــمور او
را اگــر ببینیم میبینیــم چقدر یک گربه اهمیت پیــدا میکند و چه
اتفاقهــا کــه بــه خاطــر گربــه رخ
نمیدهد .اینجا یک دنیای دیوانه
اســت .دنیایی که هیچ خشــونتی
در آن بعیــد نیســت .بســیاری از
قتلهایــی را کــه رخ میدهــد اگر
ببینیم متوجه میشــویم در پس
آن هیچ دلیل به درد بخور و قانع
کنندهای نیســت .مثــاً در همین
نمایشــنامه از خشــونت کشتن تا
قطع دســت و انگشــت و پا وجود
دارد با دلیلهای احمقانه .شــاید
مک دونا میخواهد یادآوری کند که یک دنیای دیوانه ما را احاطه
کرده است.
یــک ماجــرای خیلی خیلــی خیلی ســیاه هم پر اســت از همین
دیوانگــی .چــه در شــکل نوشــتن و چــه در دنیایی که این نویســنده
خلق کرده اســت .او هانس کریســتین اندرســن را شخصیت اصلی
داســتانش قــرار میدهــد و از شــهرت او اســتفاده میکنــد و او را در
مقابل چارلز دیکنز قرار میدهد و شهرت او را هم تمسخر میکند.
انــگار دلش میخواهد بــه همه ما بگوید هیــچ قطعیتی در زندگی
وجــود ندارد .انگار میخواهد بگوید شــما هرطور دلتان خواســت
میتوانیــد فکــر کنید .شــما میتوانیــد عجیبترین چیزهــا را خلق
کنیــد و دیوانهبــازی در بیاورید .اینها دنیای مارتین مک دوناســت.
دنیایی دیوانه دیوانه که میگوید هانس کریستین اندرسن آن کسی
نیســت که ما فکرش را میکنیم .چارلز دیکنز هم آن آدمی نیست
که ما به آن فکر میکنیم .اینها را در برابر دنیایی سیاه قرار میدهد
و نوعی خشــونت به ســیاهان را هم مورد انتقاد قرار میدهد؛ اصالً
انــگار هــم میخواهد دیوانه باشــد و هــم نقادی کنــد و از جامعه و
از مــردم و از خــودش و از سیاســت خرده بگیــرد .مارتین مک دونا
یک نویســنده شــگفتانگیز اســت که نمیتوان براحتــی از کنارش
عبور کرد .باید او را خواند و او را دید؛ حتی اگر اجرایی ضعیف از او
روی صحنه باشــد و عناصر اجرا درســت رعایت نشده باشد .شیوه
اجرایی غیردقیق ،اســتفاده نادرســت از دکــور ،بازیهای کمابیش
متوســط ،کارگردانــی بیهدف و ...اجــرا را به قهقرا برده اســت؛ اما
چیزی که در این میان خودنمایی میکند قدرت نویسندگی مارتین
مک دوناست.

نگرانی و ترس از حضور در سالن است و بخشی نیز در گرو ارائه کارهای درخور
توجــه و درجهیک .درواقع بهصحنه بــردن اجراهایی که مخاطب را جذب کند
بسیار مهم است؛ آثاری که هم متن و ساختار قابلدفاعی دارند و هم از افراد و
گروههای شناختهشده هستند .واقعیت اینکه شیوع کرونا دوباره بین مخاطب
و نمایــش ،فاصلــه انداخته و زحماتی که طی ســالهای اخیر کشــیده شــده را
میتــوان گفت تاحدی بهبــاد داده .با اینحال معتقدم کــه دوباره همهچیز به
روال ســابق برمیگــردد و اگرچــه ممکن اســت کمی زمــان ببــرد و هزینهبردار
شــود امــا حتماً دوباره تئاتر رونق میگیــرد و با صبوری بچههای تئاتر و حتماً با
ضررهای اولیه ،دوباره اوضاع نمایشــی روبهراه میشود بهشرطی که از شرایط
پیشآمــده درس بگیریــم و اینبار بــا برنامهای اصولی و منطقــی جلو برویم.
درواقع ،باید از همین االن که هنوز درگیر کرونا هستیم برای روزهای بعد از آن
فکر کنیم که با وقوع اتفاقهایی مشــابه ،اینقــدر تحتتأثیر قرار نگیریم .نگاه
کنید که ژاپن بهعنوان کشــوری زلزلهخیز چگونه خود را با تغییر زیرســاختها،
بهبــود فرهنگ مقابله و ...در برابر خطرات احتمالی این رویداد طبیعی آماده
نگه داشته است و میزان خسارات مالی و جانی خود را تا چه اندازه کاهش داده؛
مــا نیز باید «بهگونهای دیگر زیســتن» را یاد بگیریــم و تمرین کنیم؛ مثالً تهویه
ســالنها را تجهیز کنیم یا بهفکر محیطهای روباز باشــیم و ...فرض کنید کرونا
تمام شــود و موج زمینگیرکننده تازهای راه بیفتد؛ اتفاقیکه دور از ذهن نیســت
زیرا بههرحال بعضی قدرتمداران در جهان و جوامع صاحب سرمایه همیشه
بههــرطریقی به کشــورهای ضعیف آســیب زده و آنها را دچــار عذاب میکنند.
ماییــم که باید خــود را قوی و آماده کنیم .یکــی از راهها ،افزایش آگاهی عمومی
است که تئاتر میتواند بهعنوان یک پایه فرهنگی ،در گسترش آن نقش ایفا کند
و با ارائه خوراک مناسب برای مخاطب ،این تالش را صورت دهد؛ مثالً متنی را
آماده دارم که اگر خدا بخواهد و شــرایط مهیا شــود ،بعد از پایان کرونا بهصحنه
خواهم برد که در شکلگیری آن از وضعیت این روزهای خودم و تأثیری که کرونا
بر من گذاشــته اســت ،الهام گرفتهام .قصه انسانی اســت که در شرایطی دشوار
گرفتار آمده و باید شیوه زیست خود را تغییر دهد .بهنظرم تئاتر مانند هر مقوله
فرهنگی دیگر باید خود را نهتنها در شیوه ارائه بلکه در مفاهیم نیز بهروز کند و به
معضــات روز جامعه بپــردازد .این باید از خود «حمید ابراهیمی» که در حوزه
تئاتر فعالیت دارد ،شروع شود تا به مخاطب و بعد به جامعه تسری پیدا کند.

رمانی معمایی با مضمونی روانشناختی

اگر از مترجمی بپرسند کدام اثرت را بیشتر از همه
دوستداری معموالً جواب میدهد :ترجمههایم
پیشنهاد
مثل فرزندانم هســتند و نمیتوانم فرقی بینشان
بگــذارم؛ امــا مــن باید اعتــراف کنــم از بین هفت
کتابی که برای بزرگســاالن ترجمــه کردم و تا امروز
چاپ شــده رمــان «دروغهایــی که گفتیــم» اولین
یــا دومیــن انتخابــم خواهــد بــود« .دروغهایی که
گفتیــم» نــام رمانــی معمایــی ،هیجانانگیــز و
شهناز ایلدرمی
مترجم روانشــناختی اســت کــه از جملــه اول خواننــده را
جذب کرده و تا صفحه آخر رهایش نمیکند.
کتاب دو داســتان جذاب ،پیچیده و دلهره آور را همزمان پیش میبرد
و خواننده تا اواخر کتاب مشــتاق این اســت تا بداند این دو داستان چطور
به هم میرســند :یک داســتان در ســال  1980در کمبریــج اتفاق میافتد.
بث و همسرش ســالها بود بچهدار نمیشدند تا این که باالخره صاحب
دختر زیبایی بهنام هانا میشوند .آنها با لذت و عشق فرزندشان را بزرگ
میکننــد تــا این که متوجه میشــوند دخترشــان دچــار اختالالتی اســت.
داســتان دیگر در ســال  2017در لندن رخ میدهد .کالرا در کنار نامزدش،
لــوک زندگی خوبــی دارد تا این که یک شــب نامزدش بــه خانه نمیآید.
او کجا میتواند باشــد؟ آیا گم شــدن او میتواند ارتباطی با ناپدید شــدن
خواهرش در بیســت ســال پیش داشته باشد؟ شــما با خواندن این کتاب
با داســتانی پر رمز و راز که همراه با دلهره و حدس و گمان اســت دســت
و پنجــه نرم خواهید کرد .در این رمان میخوانیم که چطور ممکن اســت
نزدیک ترین کســان ما ،چیزهایــی را از ما مخفی کرده یا حتی دروغ گفته
باشــند .کامیال وی ،نویسنده این رمان خواندنی ،بسیار ماهرانه با قطعات
پازلی که چیده است خواننده را بازی میگیرد؛ در زمانی که خواننده تصور
میکند به بخشــی از معما دســت یافته است
همه چیــز دوبــاره به هــم میریــزد و معمای
جدیدی در ذهنش شکل میگیرد.
پیشنهاد ترجمه این رمان انگلیسی از طرف
کتاب مرو کــه زیرمجموعه انتشــارات هیرمند
اســت به من ارائه شــد .این کتاب در ســال 98
منتشــر شــده و خوشــبختانه در همان سال به
چــاپ دوم رســید« .دروغهایــی کــه گفتیــم»
در مجموعــه آلــن پو نشــر قــرار دارد .نــام این
مجموعــه برگرفته از نام اولین داســتاننویس
سبک کارآگاهی اســت .داستانهای کارآگاهی
بهخاطر رازآلود بودن و حال و هوای جناییشان بسیار محبوبند.
ëëدروغهایی که گفتیم
 ëëکامیال وی
ëëمترجم شهناز ایلدرمی
ëëانتشارات هیرمند

پیکــر زنــده یــاد
عکس ســیامک اطلســی
نوشت هنرمند پیشکســوت
ســینما ،تلویزیــون و صداپیشــه
باســابقه روز سهشــنبه بــا حضــور
خانــواده و دوســتدارانش و بــا
رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی
در قطعــه هنرمنــدان بهشــت
زهــرا(س) تهران به خاک ســپرده
شــد .ســیامک اطلســی کــه متولد
 1315بــود ،از دهــه  ۴۰کار خود را با
گویندگــی در انجمــن گوینــدگان
آغاز کرد و بعد به ســینما رفت و از
سال  ۵۰تا سه ســال قبل در بیش از
 ۴۰فیلم ســینمایی بــازی کرده بود.
یاد و نامش جاوید.

غزلیات شمس
موالنا جالل الدین
محمد بلخی

سیره رسول خدا(ص)2

گنجینه فضائل

نیاز انســان بــه الگوی تربیتی ،ناشــی
رسول
از ویژگــی تأثیرپذیــری اوســت .زیــرا
رحمت
آفرینــش انســان به گونهای اســت که
از ناحیه دیگران متأثر میشــود و این
تأثیرپذیــری نقش مهمــی در تربیت
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری
فردی و اجتماعی انســان دارد .قرآن
ً
کریم صراحتا پیامبر اســام را الگوی
جهانیــان و اســوه مســلمانی در تمام اعصــار معرفی کرده
اســت .خوشــبختانه گنجینه ارزشــمندی از احادیث و کتب
ســیره ،جزئیترین مســائل زندگــی پیامبر اســام ،حضرت
محمــد(ص) را ثبــت کردهانــد کــه بــا ســیر در آن گنجینــه
میتوان با فضیلتهای برتر اخالقی بســیاری آشنا شده واز
آنها پیروی نمود .پیامبر اسالم(ص) دارای شخصیتی است
که در میان تمام انســانها و در همه اعصار بینظیر اســت.
آن حضرت(ص) آراســته به کلیه ســجایای نیکوی اخالقی
بوده و به همین جهت خدای سبحان او را با عبارت «وانک
لعلــی خلق عظیــم» توصیف نمــوده اســت .محمد(ص)
برجستهترین نمونه کمال انسانی و بهترین الگوی شایسته
برای جهان بشــری اســت و خداوند فرمان داده که او(ص)
را پیروی و برای دســتیابی به رضوان الهی به توصیههایش
جامــه عمــل بپوشــانیم و اینگونــه مــا را مخاطب ســاخته
اســت که « ...لقد کان لکم فی رســولاهلل اســوة حسنه لمن
کان یرجوااهلل و الیوم االخر و ذکراهلل کثیراً» برای کســانی که
بــه پــاداش خدا و روز قیامت امیدوار بــوده و خدا را زیاد یاد
میکنند ،رســول اهلل(ص) برایشــان بهترین الگو و سرمشق
است.
اگر خضر بر آب حیوان گذشت/محمد ز سر چشمه جان
گذشت/سلیمان اگر تخت بر باد بست/محمد ز بازیچه باد
رســت  /اگر طارم موســی از طــور بود/ســراپرده احمد از نور
بــود/و گر مهد عیســی به گردون رســید/محمد خود از مهد
بیرون پرید (نظامی گنجوی)
با جســت وجــو در آیات و روایات و تفاســیر و ســیره انبیا
چنین به نظر میرســد که جز شخصیت با فضیلت و وجود
پربرکــت حضرت ختمــی مرتبت محمدبــن عبداهلل(ص)
اســوه تمام عیار دیگــری در عالم انســانی و در قلمرو قرآن
یافت نمیشود.
تنها اوست که تمام فضایل اخالقی و معنوی را در خود
گــردآورده و خاتم پیامبران و جامع شــرایع و ادیان و اســوه
اســوههای قرآن گردیده است .همچنین آن حضرت مظهر
رحمت و سرچشــمه عنایت حق بوده و این مرتبه و درجه،
متعاقــب صفا و طهارت باطنی ،نصیب آن حضرت شــده
است .این ویژگی از زمان کودکی در وجود مبارکش متجلی
شد و تا آخر حیات آن حضرت تداوم یافت.
حضرتــش از عالیتریــن درجــه عصمــت کــه همــان
عصمت کبری است بهره داشت و در این خصوص آیات
و روایــات فراوانی بــر مقام عصمــت آن حضرت داللت
دارد کــه از جمله آنها «آیه تطهیر» اســت «انما یریداهلل
لیذهب عنکــم الرجس اهل البیت و یطهــر کم تطهیرا»
(احــزاب آیــه  )۳۳خــدا چنیــن اراده کــرده کــه رجــس و
پلیدی را از شــما خانواده نبوت ببرد و شــما را از هر عیبی
پاک و منزه گرداند .اگر چه انبیای الهی از ظرفیت روحی
باالیی برخــوردار بودند و به همین علــت ،توان ارتباط با
عالــم غیب را داشــته و امواج وحــی را دریافت میکردند
و در فضای روح و جان انســانها جاری میســاختند ،این
حالــت امــا به کمال در وجــود پیامبر گرامی اســام(ص)
مســتقر بود بهطوری که حتی فرشــتگان مقرب الهی هم
تــوان درک آن را نداشــتند .شــدت ایــن ظرفیــت گاهــی
اوقات موجب میشد که آن حضرت مستقیماً با خداوند
ارتباط پیدا کند .خود آن حضرت در این مورد میفرماید:
برای من با خداوند فرصتی اســت که نه فرشــته مقرب و
نــه پیامبر مرســل و نــه بندهای کــه خداوند دلــش را پر از
ایمــان کرده قدرت تحمل آن را نــدارد( .بحاراالنوار ج۱۸
ص)۳۶۰
آن حضرت(ص) تنها اسوهای است که اخالق سترگ به
او ارزانی شده است« .و انک لعلی خلق عظیم (قلم آیه)۴
تنها اوســت که رســالتش را جملگی رسوالن بویژه پیامبران
اولوالعزم بشــارت دادهاند .تنها اوســت که «رحمت مطلق
بــرای عالمیــان» معرفــی شــده اســت« ،ومــا ارســلناک اال
رحمه للعالمین» (انبیاء آیه )۱۰۷
و تنها اوســت که صاحب مقامــات و القاب بلند تبلیغی
اســت« .انا ارســلناک شاهداً و مبشــراً و نذیراً و داعیاً الیاهلل
باذنه و سراجاً منیراً» (احزاب آیات .)۴۵-۴۶

ایرنا

نرگس آبیار ،نویسنده و کارگردان سینمای کشورمان استاد افتخاری دانشگاه
«شــیان» چین شده اســت .این خبر را نوید محمدزاده بازیگر سینما و تئاتر
پســتی از صفحه خبرســینما را به اشتراک گذاشته اســت .البته گالره عباسی
هــم همیــن مطلــب را بازنشــر کــرده ،ایــن اتفاق در خــال برگزاری جلســه
پرســش و پاسخی رخ داده که با حضور آبیار و با همکاری دانشگاه «شیان»
برگــزار شــده اســت .در این برنامه دانشــجویان مقاطــع مختلف در رشــتههای تئاتــر ،بازیگری و
کارگردانی حضور داشتهاند.
محمدرضا خاکی خودش پســتی منتشــر نکــرده ،اما تصویــر او در صفحات
بســیاری از اهالــی فرهنــگ و هنــر بازنشــر شــده اســت ،از جملــه در صفحه
افشــین شحنهتبار ،ناشر ایرانی انگلیسی که پســتی از صفحه انجمن صنفی
مترجمان تهران را اســتوری کرده .بر این اســاس قرار شــده پنجشنبه همین
هفته ،مصادف با هشتم مهرماه مراسم بزرگداشتی برای محمدرضا خاکی
برگزار شود .این گرامیداشت همزمان با روز جهانی ترجمه برپا میشود.
ëëیاد هنرمند بزرگ
ســجاد افشــاریان ،بازیگــر و کمدیــن
تصویری در پشــت صحنــه یک تئاتر را
بازنشــر کرده ،تصویری از علی رفیعی
با جمعــی از بازیگران تئاتر بعد از یک
دهــه به دســتش رســیده اســت و حاال
آن را بــا متنی در صفحه شــخصیاش
منتشــر کــرده .در بخشــی از ایــن متــن
نوشــته« :آن روزهــا از خاطرم نمیرود
روزهایــی کــه لحظهشــماری میکردم
دکتــر علی رفیعی آن قله رفیع زیباییشــناختی و حساســیت در تئاتر اجراهایــم را ببیند و هر بار
پــس از اجراهایــی کــه دکتر میآمد عاشــقانه بــه شــنیدن حرفهایش گوش میشــدم و تا عمق
چشــمهایش را چشــمخوانی میکردم ».او در آخر برای اســتاد خود آرزوی سالمتی کرده و گفته
که برقرار عالم بمانید و بسازید آقای دکتر علی رفیعی محترم و عزیز.

بخشی از سخنان بازیگر و تهیه کننده فیلم کوتاه ورای سکوت /ایرنا

ای رستخیز ناگهان وی رحمت
بیمنتها
ای آتشی افروخته در بیشه
اندیشهها
امروز خندان آمدی مفتاح
زندان آمدی
بر مستمندان آمدی چون
بخشش و فضل خدا

