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کارگردان بیوطن
  نینا وباب

اولین آسیاییتبار است که اسکار بهترین
کارگردانی را از آن خود کرده است .هرچند
خود او درباره ملیتش میگوید« :هیچوقت
ش��هروند جایی نبودهام ،پدر و مادرم چین
را ت��رک کردند و به تای��وان رفتند ،در آنجا
خارجی بودیم ،ب��ه آمریکا مهاجرت کردیم،
در اینجا هم خارجی محسوب میش��دیم و زمانی هم که به چین بازگشتیم ،ما را
خارجی خواندند ،کس��انی که از آمریکا به چین رفته بودند».او که در س��ال 2005
جایزه اسکار را از آن خود کرد ،پیش از آن برای فیلم «ببر خیزان ،اژدهای پنهان»
گ ل��ی ،کارگ��ردان تایوانیتبار آمریکا
نی��ز چندین جایزه را بهدس��ت آورده بود .ان 
«ببر خیزان ،اژدهای پنهان» را س��ال  2000روی پرده برد ،فیلمی که چش��مها را
به خود خیره کرد و بیش از  40جایزه س��ینمایی را برای س��ازندگانش به ارمغان
آورد .جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان ،سه جایزه و شش نامزدی جایزه
اسکار شامل بهترین فیلم ،س��ه جایزه و  10نامزدی بفتا و دو گلدن گلوب ،شامل
گوی طالیی بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان تنها چند نمونه از جوایزی است که به
این فیلم رسیده است.این کارگردان برجسته  23اکتبر  1954در یکی از شهرهای
جنوبی تایوان زاده ش��د ،در خانوادهای بزرگ ش��د که به تحصیالت اهمیت زیادی
میداد ،پدر و مادر او مدتی پیش از چین به تایوان مهاجرت کرده بودند و به همین
خاطر برای متون کالس��یک چین هم اهمیت زیادی قائل بودن��د .انگ لی پس از
پایان دبیرستان دو بار برای ورود به دانشگاه امتحان داد ،اما برخالف انتظار پدرش
قبول نش��د و سرانجام وارد کالجی سهس��اله ش��د و هنر خواند و در حالی در سال
 1975فارغالتحصیل شد که برعکس نظر پدر که میخواست پسرش استاد شود،
عالقه زیادی به ادبیات و هنر داشت .این عالقه بهویژه بعد از تماشای فیلم «چشمه
باکرگی» ساخته اینگمار برگمن در سال  1960زمینه ورودش به سینما شد.لی بعد
از پایان دوره سربازی در ارتش چین در سال  1979به آمریکا رفت و یک سال بعد
از دانشگاه ایلینویز در رش��ته تئاتر فارغالتحصیل شد و پس از آن کارشناسی ارشد
هنرهای زیبا را از مدرس��ه هنرهای نیویورک گرفت .او در همین دوران اولین فیلم
کوتاه خود به نام «سایههای رودخانه» را در سال  1982کارگردانی کرد که در تایوان
جوایزی را برایش به ارمغان آورد.انگ لی اولین فیلم بلندش را در سال  1992روی
پرده برد ،اما سه سال بعد بود که با فیلم «حس و حساسیت» به شهرت رسید؛ این
فیلم جایزه خرس طالی جشنواره برلین و جایزه بهترین فیلم بفتا را بهدست آورد
و در جایزه فیلم المان در س��ال  1997بهعنوان بهترین فیلم خارجی شناخته شد.
این کارگردان برجسته تاکنون  12فیلم را کارگردانی کرده است که اغلب آنها جوایز
زیادی را نصیب او کردهاند که ازجمله آنها میتوان به کوهستان بروکبک ()2005
و ش��هوت و اخطار ( )2007اش��اره کرد .او که در حال حاضر به همراه همس��رش
در نیویورک زندگی میکند ،س��اخت جدیدترین فیلمش را در دست دارد؛ فیلمی
سهبعدی که براساس رمان «زندگی پی» نوشته یان مارتل ساخته شده و  21نوامبر
امسال به نمایش در خواهد آمد .رمان «زندگی پی» که در سال  ،2002جایزه ادبی
بوکر را به دست آورد ،زندگی پسر جوانی به نام پی پاتل ،فرزند یک نگهبان باغوحش
در هند را روایت میکند.

آرشیو

«کارلتون» و «کویین»
در تسخیر هنرمندان ایرانی

فرهیختگان :فستیوال «ش��ش هفته با هنر ایران» در حالی چهارمین هفته
خود را پشت س��ر میگذارد که روز  19اکتبر سومین بخش این فستیوال با عنوان
«پرواز رنگها» در میان استقبال کاناداییها و ایرانیان مقیم تورنتو ،افتتاح شد .در این
بخش در کنار پیشکسوتان حوزه تجسمی ،چهرههای جوانی چون گلناز مقدم ،لیال
رضوانی و عباس حاجیمحمدی خوش درخشیدند.
همچنین بخش فیلم کوتاه و نیمه بلند این فستیوال که در سینما «کارلتون» به
نمایش درمیآید ،با استقبال خوبی مواجه شده و سینماگران ایرانی توانستهاند توجه
مخاطبان غیرایرانی را نیز به آثار خود جلب کنند .این بخش پس از شش روز داوری،
کاندیداهای خود را برای دریافت جایزه «پاپیلون» معرفی کرد .مجموعه فیلمهای
برگزیده بخش فیلم تصویر سال که به فستیوال شش هفته با هنر ایران ارسال شده
بودند ،نیاز به  ۱۴سانس نمایش داشتند و از آنجا که برای بخش تصویر شش سانس
در نظر گرفته شده بود ،بنابراین در این دوره کارهای کوتاهتر به نمایش درآمدند تا
فرصت نمایش برای فیلمهای بیشتری باشد.
پوی��ان طباطبای��ی ،دبیر فس��تیوال که ای��ن روزه��ا در کانادا به س��ر میبرد،
درخصوص نحوه گزینش این فیلمها گفت« :در بخش سینمای داستانی فیلمهای
«و میگذریم» پریس��ا گرگین« ،بینایی» امیرعلی نوایی« ،یک بدون عنوان تلخ»
سارا ایوازخانی« ،سورپرایز» مسعود حاتمی« ،رویای سنجاقک» عاطفه خادمالرضا،
«وقتی ش��هرم را ترک میک��ردم» امیرعلی نوایی و «ش��هر م��رزی» امین بیگی،
همچنین در بخش فیلمهای مستند چهار فیلم «لرزه در پناهگاه» کامبیز صفاری،
«سالطین خیابانها» پالیز خوشدل و فراز فشارکی« ،نقل گردآفرید» هادی آفریده
و «پارک مارک» بکتاش آبتین و همچنین در بخش انیمیش��ن سه فیلم «آدمها»
ماشاءاهلل محمدی« ،درد» ماش��اءاهلل محمدی و «تیر» محمدجواد قاسمپور ،برای
دریافت جایزه از میان  ۵۰فیلم بخش مسابقه توس��ط هیات داوران انتخاب شدند
که در مراسم اختتامیه فستیوال در تاریخ  ۱۶نوامبر اسامی فیلمهای برگزیده اعالم
خواهند شد».
فستیوال «شش هفته با هنر ایران» تا  10آبان ماه ادامه دارد و عالقهمندان برای
کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت  www.sixweeks.orgمراجعه کنند.

تا زمانى که کعبه برپاست ،دین برپاست.

حج و عمره در قرآن و حدیث

امروز با قیصر امینپور
دست عشق از دامن دل دور باد!
میتوان آیا به دل دستور داد؟
میتوان آیا به دریا حکم کرد
که دلت را یادی از ساحل مباد؟
موج را آیا توان فرمود :ایست!
باد را فرمود :باید ایستاد؟
آنکه دستور زبان عشق را
بیگزاره در نهاد ما نهاد
خوب میدانست تیغ تیز را
در کف مستی نمیبایست داد

رویاهای زمینی
  بهاءالدین مرشدی

فارس /فصل ،فصل ماهیگیری است

افسانههای آقای «پیچ»

فرهیخت�گان :دندانپزش��ک اس��ترالیایی دارد داس��تان جال��ب و
هیجانانگی��زی مینویس��د از زرش��کپلو بام��رغ ،جوجهکب��اب ایران��ی،
فالودهشیرازی ،دلس��تر ایرانی ،انار و دیگر کشفیات خود از ایران و لبنان که
البته پخش هیجانانگیز خاطراتش از لبنان به دی��دارش با حزباهلل لبنان
اینک طرفدار آنها شده خط و ربط پیدا میکند .رابرت پیچ که او را باب صدا
میکنند ،در مدت سه سال ،س��ه بار به ایران سفر کرده و هر بار یک ماه در
ایران مانده تا از درک زیباییهای پنهانمانده سرزمین ایران غرق لذت شود.
به قول خودش بیشتر از یک دور زمین در ایران گشته ،با اقوام ایرانی نشست
و برخاست داشته و به نقاطی رفته که کمتر کسی به آنجا قدم گذاشته است
تا خودش را کاش��ف رازهای س��رزمین ایران بداند .ب��اب در یکی از همین
روزهای پاییزی به ایسنا رفته تا بخشی از خاطرات خود را با آب و تاب بازگو
کند و شنوندهاش را به یاد افسانههای هزار و یک شب بیندازد .او همین که
احس��اس میکند دارد پیر میشود ،به سرش میزند به سرزمین انسانهای
بزرگ و تاثیرگذار تاریخ برود و همین ایده است که او را راغب به ایرانگردی
میکند« :تاریخ و هنر ایرانیها در دنیا بینظیر اس��ت ،شما میتوانید آن را
با چین و هند که تاریخ و فرهنگ بینظیری دارند ،مقایس��ه کنید اما تفاوت
ایران با آن کشورها در این است که آدمهای متفکر بزرگی مانند دانشمندان،
فیلس��وفان ،معماران ،هنرمندان ،منجمان و افراد مذهبی در ایران بودهاند».
باب حرفه��ای خیلی جالب��ی دارد از
تجربیات��ش در ایران و لبن��ان که حاال
دارد آنها را در قالب کتابی مینویس��د
تا با نوشتن درباره آدمهای فوقالعادهای
که در ایران با آنها آشنا شده ،سوءتفاهم
و تفکر اش��تباه دیگران ح��ول و حوش
ایرانیها را برطرف کند.

قصهای که نویسندهاش را رها نکرد

پیشنهاد به آقای بازیگر

فرهیختگان :بازیگ��ری که در هر نقش��ی و هر
ژانری خوش درخشیده و مخاطب را راضی نگه داشته
است ،این روزها حضور کمرنگی بر پرده نقرهای دارد؛
او کسی نیست جز پرویز پرستویی.
آخرین خبرها درب��اره او ،مربوط به فیلم «خرس»
به کارگردانی خس��رو معصوم��ی و «م��ن و زیبا» به
کارگردانی فریدون حسنپور است که هیچکدام هنوز اکران نشدهاند .هرچند او این روزها
سخت مشغول کمکرسانی به هموطنان آذری خود اس��ت که در زلزله ،خانه و کاشانه
خود را از دست دادهاند ،اما همچنان پیشنهاداتی درخصوص بازی در پروژههای سینمایی
به او داده میشود که این بازیگر خوشنام و محبوب سینما ،هنوز به هیچکدام از آنها پاسخ
مثبت نداده است .چندی پیش یکی از رسانهها خبری از پرستویی مبنیبر کنارهگیری از
عرصه بازیگری منتشر کرده بود .اما این بازیگر بالفاصله پس از درج این خبر در گفتوگو
با ایس��نا کنارهگیری از بازیگری را رد کرد و گفت« :م��ن روی بازیگری تعصب دارم و تا
زمانی که نفس داشته باش��م نه بهخاطر درآمد بلکه به عشق مخاطب کار خواهم کرد و
هیچوقت نمیتوانم بازیگری را کنار بگذارم و اگر احس��اس کنم مقابل تماشاگر خجالت
نکشم قطعا اولین کاری که پیشنهاد شود را قبول خواهم کرد».ازجمله پیشنهاداتی که به
این بازیگر داده شده میتوان به فیلم «سوادیکا» جمال شورجه اشاره کرد .این کارگردان
از مذاکره با پرویز پرس��تویی و چند بازیگر دیگر خبر داد و البت��ه گفت که هنوز با این
بازیگران به نتیجه قطعی نرس��یده اس��ت .از طرف دیگر منوچهر محمدی ،تهیهکننده
«میهمان داریم» به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور در گفتوگو با ایسنا عنوان کرده
که یکی از کاندیداهای اصلی این فیلم برای ش��خصیت اول ،پرویز پرس��تویی است ،اما
حضور پرستویی را قطعی ندانسته است .حاال باید منتظر بود و دید بازگشت پرستویی به
سینما به چه زمانی موکول خواهد شد و قرعه شانس به نام کدام کارگردان خواهد افتاد.

گوشه
و کنار
هنر

فرهیختگان 10 :سال زمان کمی برای یک داستاننویس حرفهای نیست که
دغدغهای با او باشد برای تبدیلکردن یک داستان واقعی به یک رمان .قضیه از این
قرار است که ناصر راوی داستانهای احمد دهقان قرار است روایت تالش گروهی از
نوجوانان در روستاهای اطراف خرمشهر برای آزادسازی خرمشهر باشد .جنگجوهای
نوجوان با ورود ش��خصیتی به نام عبدول ،دچار تحول میش��وند و قصهشان ادامه
مییابد .اینگونه است که نویسنده برجسته داستانهای دفاع مقدس نوید نگارش
داس��تان بلند «بچههای کارون» را میدهد؛ داستان بلندی که روز گذشته بخشی
از آن روی خروجی مهر قرار گرفت و نویس��ندهاش درباره آن به همین خبرگزاری
میگوید« :س��عی کردم در این داستان بلند با اس��تفاده از عنصر طنز و نیز حضور
نوجوانان ،دنیایی ش��اد در رمان ایجاد کن��م و از یک دریچه ت��ازه به رمان نگاهی
بیندازم .حدود  10سال است که به دنبال نوشتن این اثر بودم .درواقع جرقه نوشتن
این اثر از آنجا آغاز شد که از کسی ش��نیدم یکی از اسیران عراقی در ایران روایتی
داشته از نوجوانی که در دوران اشغال خرمشهر با حضور در آن شهر سعی میکرده
به مواضع ارتش عراق ضربههایی مقطعی وارد کند .در تمام این س��الها این قصه
با من بود ،اما فرصت نوش��تن آن را پیدا نکردم تا اینکه سرانجام داستان در ذهن
من پخته ش��د و آن را نوش��تم .البته این داستان
تنها روایتی از یک واقعیت اس��ت که در ذهن من
متحول شد و به این نقطه کنونی رسید .برای این
منظور سعی کردم در این دوران سراغ نوشتن کار
دیگری نروم و نرفتم .درواقع این قصه رهایم نکرد
تا آن را بنویس��م ».با این اوصاف اس��ت که باخبر
میشویم نویسنده «س��فر به گرای  270درجه»
ادبیات نوجوانانه را هم تجربه میکند.

این سه خواهر

فرهیختگان« :برومند»ها در خاطره
کودکی نس��ل ما جای مهم��ی دارند .از
مرضیه گرفته ت��ا راضیه و احت��رام .هنوز
که هنوز است آثار آنان از مدرسه موشها
گرفته ت��ا زی زی گول��و و خیلی کارهای
دیگرش��ان ،نهتنها محبوب م��ا که حتی
بچههای این سن و سال است .رمز موفقیت این سه خواهر چیست؟ سوالی است
که نمیتوان به آن پاسخ مشخصی داد ،جز آنکه به قول مرضیه برومند ،نسل آنها
کسانی بودند که با فرهنگ کاسبی نمیکردند ،از جان و دل مایه میگذاشتند برای
اینکه آثارشان را ارائه دهند و خب آنچه از دل برآید ،الجرم بر دل نشیند .راضیه و
احترام برومند حاال به خبرآنالین رفتهاند تا از خاطرات سالهای دور و شرایط امروز
تلویزیون سخن بگویند .راضیه برومند که در عین حال همسر بهرام شاهمحمدلو
یا همان آقای حکایتی خودمان اس��ت ،میگوید که م��ادرش در زمینه ورود او به
دنیای هنر نقش مهمی ایفا کرده اس��ت .مادرش از کودکی این س��ه خواهر را به
دیدن فیلمهای خوبی که آن زمان وجود داشته ،میبرده و حاال راضیه برومند هنوز
که هنوز است ،حسرت دیدن فیلمهایی از قبیل «سنگام» و «مادر هند» به دلش
مانده است .خانواده برومندها آن زمان در محله شهباز زندگی میکردند .راضیه
خانم نیز به این مس��اله اش��اره دارد و میگوید« :اما بعد از انقالب مردم راحتتر
محیطهای هنری را پذیرفتن��د و اطمینانی در خانوادهها نس��بت به محیطهای
هنری به وجود آمد».راضیه و مرضیه اختالف سنی کمی با هم دارند و بیشتر با هم
در ارتباط بودند و شاید عالقه خواهر به فعالیتهایی برای کودکان او را نیز به این
مساله تشویق کرد .او از زمان دبیرستان فعالیتهای خود را شروع کرد و به گروهی
که سرپرست آنها جمشید شاهمحمدی بود ،وارد شد .او تازه از آمریکا آمده بود که
حاصل کار راضیه با این گروه چندین اجرای صحنه و تلهتئاتر بود .حاال همچنان در
صحنه هنر ایران فعالیت دارد و خوب هم کار میکند .نمونهاش همین اجرایش از
دو لیتر در دو لیتر صلح است که با استقبال بسیاری مواجه شد.

داستاننویس

دلم میخواهد بخوابم .این روزها همهاش بی��دارم و اصال خوابم نمیبرد.
این هم شده اس��ت معضلی .معضلی که تازه دچارش شدهام و چیز عجیبی
اس��ت .این اس��ت که رویاهای مرا هم مختل کرده و گرفتاری بهوجود آورده
برای منی که رویا دوست دارم ،حتی رویاهای بد و وحشتناک را .دوست دارم
بخوابم و در خواب از یک بلندی پرت بشوم پایین تا اینکه تا صبح چشمم به
سقف باشد .آن روز یکی از دوستهایم گفت« :قرص خواب بخور ».بعد کمی
با خودم فکر ک��ردم یعنی باید قرص خواب بخورم؟ اصال نتوانس��تم با خودم
کنار بیایم و همان ش��ب تا صبح بیدار ماندم و مجبور ش��دم چراغ را روشن
کنم و بنش��ینم کتاب بخوانم .کتابی که خواندم خودش شد یکی از رویاهای
من .این اس��ت که میخواهم بگویم این هم نوعی از رویاست .رویای بیداری.
رویایی که تو را مجبور میکند به خواندن کتاب .این کتاب را یک نویس��نده
عرب نوشته به اسم امین معلوف ،اسمش هم هست «دنیای بیسامان ».این
کتاب را خیلی دوست داشتم ،برای اینکه داشت اختاللهایی که دنیای عرب
از قدیم با آن مواجه بوده را شرح میداد .این است که دیدم من و این کتاب
در یک چیز با هم مش��ترکیم آن هم در «بیسامانی» اس��ت .من این روزها
دچار «بیس��امانی» در خوابهایم هس��تم و دنیای عرب هم همینطور .اما
این کتاب دارد از میلیونها عرب حرف میزند و من دارم از خودم مینویسم.
این یعنی دنیا از من بزرگتر اس��ت و «بیسامانی»های من در برابر این دنیا
چیز کوچکی اس��ت .بعدش بود که خودم را کوچک فرض کردم در برابر دنیا
و کوچک و کوچکتر شدم ،بعد هم دیدم تبدیل شدهام به هیچ .یک هیچ که
دارد زندگی میکند .این هم خودش چیز جالبی است .رویاهایی که آدم را به
سمت خودش میکشد .اما همین کتاب را توصیه میکنم به رویاهایتان راه
بدهید .چون کتاب خوبی است و این روزها چاپ شده .اما باالخره میخواهم
به این خوابهایی که نمیروم یک س��امانی بدهم .هرچه فکر میکنم عقلم
به جایی قد نمیدهد .درس��ت مثل وقتهایی که به اسم آدمها فکر میکنم
و هی فک��ر میکنم و اسمش��ان را به خاط��ر نمیآورم و ه��ی مجبورم توی
حرفهایم بگویم« :آق��ای اینطوری» ،این یعنی هرچه تالش کردهام اس��م
طرف یادم نیامده .آن وقتها که بچه بودم از دس��ت پدرم کالفه میش��دم،
مدام وقتی میخواست از این و آن اسم ببرد میگفت« :آقای چیز» .آن روزها
فکر میکردم مگر به یاد سپردن نام آدمها چقدر حافظه میخواهد که پدرم
نمیتواند آنها را حفظ کند .این ش��ده بود برای من کلی مایه س��رافکندگی.
حاال اما خودم به این مساله دچار شدهام و فکر میکنم خب این طبیعی است
که آدم نام بعضیها را یا همه را توی خاطرش حف��ظ نکند .البته پدربزرگم
هم همینطور اس��ت .وقتی میخواهد یکی از بچههایش را صدا بزند اس��م
همهشان را میگوید تا باالخره یکیاش درست از آب درمیآید یا اگر بخواهد
یکی از نوههایش را صدا کن��د باز همین اتفاق میافت��د .از نوههای برادرش
ش��روع میکند تا برس��د دقیقا به همان نوهای که ب��ا او کار دارد .اینها فکر
میکنم طبیعی اس��ت و اصال ربطی به «بیس��امانی دنیا» ندارد .البته همه
اینها را نوشتم که بگویم این روزها این کتابی که نشر نی در آورده و اسمش
را گذاش��ته «دنیای بیس��امان» و زیرش نوش��ته «زمانی که تمدنهایمان
فرسوده میش��وند» کلی رویا در خودش دارد که امین معلوف آنها را در این
کتاب جا داده .این را میخواهم بگویم که رویاهای یک آدم را اصال میش��ود
تبدیلش کرد به یک کتاب .کاری که معلوف کرده .رویای دنیایی که س��امان
داشته باشد و از این «بیسامانی» بیرون بیاید .از اینکه زمین همینطور دارد
گرم میش��ود و همه چیز دارد رو به نابودی میرود .قطع ش��دن درختها و
کلی آلودگیهای زیس��تمحیطی که همه دنیا در آن سهیم هستند ما را رو
به نابودی میبرند .وقتی نابودی یک درخت مس��اوی است با نابودی چندین
آدم ،خب چرا خودمان به این فکر نکنیم که جلوی همه این «بیسامانی»ها
را بگیریم .هرکس میتواند خودش کاری کند تا جلوی این «بیس��امانی»ها
گرفته شود .یعنی میخواهم بگویم ما میتوانیم هرکداممان از خودمان شروع
کنیم و درختها و محل زندگی و طبیعت و آبها و رودخانهها و جنگلها و
کوهها و دریاها و آدمها را دوس��ت بداریم .اینطوری همهمان دست به دست
ه��م میدهیم و دنیا را «بس��امان» میکنیم .این یک آرزوی محال نیس��ت.
چیزی اس��ت که میتواند رخ بدهد تا این زمین را برای آیندههایمان خوب
و دستنخورده نگه داریم .زمین اصال چیز عجیبی است ،تنها جایی است که
میش��ود رویش زندگی کرد .امین معلوف توی ای��ن کتاب یک حرف خیلی
خوب میزند که حرف رویاهای من اس��ت« :وقتی که کشوری در پژمردگی
فرورفته است ،همیشه ،میتوان سعی کرد از آن مهاجرت کرد؛ وقتی که همه
دنیا به پژمردگی تهدید شده اس��ت ،گزینهای برای رفتن و زیستن در جای
دیگر وجود ندارد » .پس زمین ما یکی اس��ت .میخواهم بگویم زمین رویای
من است ،رویای تنها جایی که میش��ود در آن زندگی کرد .پس از رویاهایم
باید خوب نگهداری کنم تا بهشان آسیبی نرسد.

خبرچین

دنیای این روزهای بهزاد مرتضوی

یک تنبیه باشکوه شدم
اصال وقت��ی کلمه دغدغه ب��ه زبان میآی��د ،یعنی اینکه
س��ختی زی��ادی در راه داری��م .خ��ب همی��ن یعن��ی این
دلمشغولیها ضمن اینکه تبدیل به فکر و ذکر افراد میشوند،
راه سختی را هم جلوی پای آنها میگذارند .خب تمام اینها
را گفتیم که به این نتیجه برسیم که دغدغهها بههیچعنوان
اتفاق س��ادهای در زندگی افراد نیس��تند .اتفاقهای کوچک
روی هم جمع میش��وند و همه ذهن را دربر میگیرند .یک
دغدغه برای چند روز کافی است تا خواب را از چشمان شما
بگیرد ،دیگر خودتان حس��ابش را بکنید ک��ه اگر تعداد این
دغدغهها باال رود ،چه به روز شما خواهد آمد .بهزاد مرتضوی
از دسته هنرمندانی اس��ت که زندگیاش با دغدغهها شکل

امام صادقعلیه السالم ميفرمايند:

رویاهای بدون امضا

یک دقیقه سکوت

  المیرا حصارکی

کالم معصوم

میگیرد .بهزاد مرتضوی یکی از اهالی تئاتر است که همیشه
دغدغه دارد .یکی از دغدغههای اصلیاش ،مش��کالت مالی
اهالی تئاتر است .ش��اید به همین خاطر بوده که تماشاخانه
پارین را به راه انداخته اس��ت ،اما خب ب��ا این کار به یکی از
دغدغههای��ش اضافه کرده اس��ت .اگر قرار باش��د به یکی از
کارهای تقریبا همیشگی او در تئاتر اشاره کنیم ،باید بگوییم
که او بهعنوان دس��تیار کارگردان اجراهای کیومرث مرادی
انتخاب ش��ده و در نمایشهای «هشتمین س��فر سندباد»،
«افسون معبد س��وخته»« ،درس»« ،رازها و دروغها»« ،یک
فنجان خالی» و «شکلک» بهعنوان دستیار اول کارگردان در
کنار مرادی کار کرده است .او سختترین روزهای کاریاش
را پشت س��ر میگذارد و چندین دلمش��غولی پشت سر هم
ردیف کرده است« :اول اینکه این روزها نمایش «یک تنبیه

باشکوه» را روی صحنه بردهام و واقعا یک تنبیه باشکوه برای
خ��ودم پیش آمد! بازیگ��ر زن این نمایش با بینی شکس��ته
روی صحنه م��یرود و اج��را میکند .فقیه س��لطانی زمان
بازبینی نمایش ،زمین خورد و بینیاش شکس��ت .قصه این
نمایش روایت زن و شوهری است که درجایی که نمیدانیم
کجاس��ت زندگی میکنند ،کاری که نباید را انجام میدهند
و به همین خاطر تنبیه میش��وند ،تنبیه آنها هم این است
که کل زندگیش��ان را نمایش دهند؛ تماشاگر شاهد زندگی
آنهاست و اینطور نمایش جلو میرود .دومین دلمشغولی این
روزهای من تماش��اخانه «پارین» است .من مدیر تماشاخانه
خصوصی پارین در زعفرانیه هستم .این روزها پارین میزبان
نمایش «کابوسنامه» به کارگردانی وحید رهبانی است .این
تماشاخانه و مدیریتش این روزها تبدیل به دلمشغولیهای
روزانه من شدهاند .من این تماش��اخانه را با هزینه شخصی
به راه انداختم و بازپرداخت و اجارهبها ،تبدیل به دغدغههای
من شده است .این تماشاخانه باید خرجش را در بیاورد ،اما
خب متاسفانه این اتفاقی اس��ت که برای من افتاده است .و
اما سومین دغدغهام که همیش��ه با من همراه است و تقریبا

هدیه به مادر

میتوان��م بگویم که ای��ن دغدغه تم��ام اهالی تئاتر اس��ت،
مشکالت مالی اس��ت .این روزها این مشکالت به شدت فکر
مرا به خودش مش��غول کرده اس��ت .از یکسو تماشاخانه را
به راه انداختهام که این مشکالت کمرنگتر شود اما خب به
نظر میرسد که بیشتر هم شده است .بودجه تئاتر امسال کم
شده و این درست همان امری است که از مدیر تا بازیگر جزء
با آن درگیر است .در این شرایط شاید شبها بیشتر از پنج
ساعت خوابم نبرد ،تمام تالش��م را میکنم که به یک کاری
خودم را مشغول کنم تا اتفاق بدی برایم نیفتد».

فرهیختگان :هرساله همین زمان که میرسد ،عده زیادی از مسلمانان
جهان در مراس��م حج ش��رکت میکنند ،همراه با آنها عدهای از هنرمندان
ایرانی هم هرس��اله در این مراس��م ش��رکت کرده و این خبر را با خوش��ی
هرچه تمامتر در رس��انهها پخش میکنند .اما حاال خبر از مکهرفتن یکی از
بازیگران مطرح سینمای هند (بالیوود) شده است.
امیرخان بازیگر هندی اس��ت که اکثر ایرانیها چهرهاش را میشناسند
و اکث��ر فیلمهایش را دیدهاند .آخری��ن خبری که از ای��ن بازیگر هندی در
رسانهها پخش شد ،این است که او عازم مکه شده است .او به همراه مادرش
عازم حج تمتع ش��ده اس��ت .امیرخان بعد از اینکه آخرین پروژه سینمایی
خود را در شیکاگو به پایان رساند ،راهی مکه شد .اما چیزی که در این خبر
ش��یرینی خاصی دارد،این اس��ت که امیرخان بهخاطر اینکه آرزوی مادر را
برآورده کند ،به این س��فر آمده اس��ت .او عالوه بر اینکه به خانه خدا آمده،
دل مادر را هم شاد کرده و یکی از قدیمیترین آرزوهای او را برآورده کرده
اس��ت؛ این اولینباری اس��ت که او به سفر حج مشرف میش��ود و به گفته
رسانههای هندی ،وی س��ه نوامبر از این س��فر باز خواهد گشت« .این تنها
خواس��ته مادر در این س��الها بود و خودش میگوید این بهترین هدیهای
است که تا به حال به او دادهام».

