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در اوقات ظلمانى ام
بدان هنگام كه در من كسى نيست

و همه، مه و ديوارهايى است
ــى در همه جا  ــه يگانه متاع زندگ ك

است،
اگر به تندى چشم برگشايم

از آن جايى كه در خود لميده ام،
افقى دور مي بينم

كه طلوع و غروب در آن جارى است
احيا مي شوم، هستم، در مي يابم

و حتا اگر آن بيرونى كه من
ــش فراموش مي كنم، دروغ  در درون

باشد،
چيز ديگرى نمي خواهم و نمي جويم

دلم را تسليمش مي كنم... 

هواي تازه

سپيدخواني

محمود استادمحمد اين روزها با بيماري دست 
ــار از زندگي  ــرم مي كند اما هنوز سرش و پنجه ن
ــنامه  ــت. با اينكه در تمام اپيزودهاي نمايش اس

جديدش مرگ هاي ناخواسته را دنبال مي كند. 
ــنامه اش نام «چهره ام پوشيده   او براي نمايش
بهتر» را انتخاب كرده و مي گويد:« فكر كنم اسم 
خوبي است. يك كار اپيزوديك است. پنج اپيزود 
ــخصيت هاي  ــتند. ش دارد كه به هم مرتبط هس
مشترك دارند.» صادق موسوي مدير تئاتر شهر 
سعي مي كند او را به كار كردن تشويق كند. به او 
گفته تا زودتر كارش را آماده كند تا پاييز بتواند به 
ــودش مي گويد  ــتادمحمد خ ــرود. اس صحنه ب
ــت، نمايش اش را با بازيگران آماتور  عالقه مند اس
كار كند. دنبال چند بازيگر جوان و تازه كار است. 
ــت ندارد با حرفه اي ها كار كند چون  خيلي دوس
ــت. بچه هاي آماتور اما  شرايط تمرين سخت اس
انگيزه بيشتري دارند. مي توانند  ماه ها براي تمرين 
ــت كه استاد  وقت بگذارند. اين همان چيزي اس
محمد مي خواهد. منتظر است تا اصغر دشتي كه 
براي اجراي نمايشي به سوييس رفته برگردد تا با 
ــردن بازيگر و تمرين  ــروع كنند به پيدا ك هم ش
نمايش. او از تئاتر مي پرسد. اين كه اين روزها چه 
نمايش هايي بر صحنه است. از تئاتر كه مي پرسد 
ــق دل سوخته را دارد با  صدايش همان لحن عاش
ــت براي تئاتر.  آن آهنگ غمگينش. دلواپس اس
ــنا مي گويد: «آينده  تئاتر را  استاد محمد به ايس
ــرد. حتي وقتي بچه هاي  نمي توان پيش بيني ك

بااستعداد را مي بيني.» 
دوباره مي رود به گذشته، به سال هاي طاليي 
ــل و مي گويد:« آن وقت ها تكليف تئاتر  دهه چه
ــن بود. آنقدر تئوري داشتيم كه وضعيتمان  روش
ــت. وقتي  معلوم بود. معلوم بود چرا تئاتر زنده اس
يك آدم با استعداد مي ديدي، مي فهميدي چند 

ــال بعد، چه از او سر مي زند. حاال خيلي آدم با  س
استعداد ديده ايم كه اصال محو شده اند.» 

ــه مي گويد اما  ــد، بي وقف ــه تئاتر كه مي رس ب
ــمرده حرف مي زند،آرام آرام و ادامه  همچنان ش
مي دهد:« يكي از تفاوت هاي اين دوره با دوره هاي 
ديگر اين بود كه آن زمان اگر يك شاعر، كارگردان، 
نويسنده، يا هر هنرمندي ذوق و استعدادي داشت 
ــت،  ــم كه روزگار جلويش را مي بس هر چقدر ه
ــد، حتي با همه  راهش را باز مي كرد، تلف نمي ش
سختي ها. اما االن يكي از مشكالت ما اين است كه 
آدم ها را بر حسب استعدادشان محاسبه نمي كنند. 
ــب چيزهاي ديگر است.برخي  ــبه بر حس محاس
ــد و با آنها هم  ــتعدادها با برخي مديران آمدن اس
ــتادمحمد شايد دلش بخواهد دوباره  رفتند.» اس
«شب بيست ويكم» را اجرا كند يا «آسيد كاظم» 

يا «سراي شكنج و رنج»... 
اگر بخواهيد يكي از نمايشنامه هاي قديمي تان 

ــدام را انتخاب مي كنيد؟  ــاره اجرا كنيد ك را دوب
مي گويد:«اميدوارم هيچ وقت خودم هيچ كدام را 
كارگرداني نكنم. جوان ترها بيايند كار كنند، لذت 
مي برم. حس مي كنم ديگر نمي توانم آن كارها را 
ــد.  اجرا كنم و اين اجرا به اجراي قبلي ام نمي رس
آن زمان شرايطش فراهم بود. آدم ها جمع شدند 
همه چيز دست به دست هم داد و كارها اجرا شد. 
ــب بيست و  ــود.» از اجراي «ش اما امروز نمي ش
يكم» ياد مي كند و ادامه مي دهد:« در اين نمايش 
ــدي  ــژاد و مه ــروز به ن ــكيبايي، به ــرو ش خس
محمدي پور بازي مي كردند. فكر مي كردم بهترين 
بازي را مهدي دارد و بعد بهروز و بعد خسرو. ولي 
در تمرين بازيگران پا به پاي پرسوناژ خود را پيدا 
ــت آنها ديده شوند.  ــرو حتي نگذاش كردند. خس
ــرو  ــد. يك خس ــش خلق ش ــرو در آن نماي خس
شكيبايي ديگر. اين موضوع برايم جذابيت داشت، 

حس پنهان خالقيت.» 

ــي آورد، اندوهگين  ــل را كه به ياد م دهه چه
ــود از اوضاع تئاتر و مي گويد:« ديده بوديم  مي ش
تئاتر آن زمان با همه فقرش چقدر غني بود. حاال 
ــده. آدم ها عاشق بودند. اين  با همه ثروتش چه ش
عشق اصال چيز بعيدي نبود. امروز عشق به تئاترو 
به صحنه، يك امر بعيد شده است. به همين دليل 
بود كه كسي به فكر چيزي نبود. همه به فكر خود 
تئاتر بودند. به چيزهاي ديگر اهميت نمي دادند.» 
ــتر  او ادامه مي دهد: «االن كه امكانات خيلي بيش
است، نسبت به قراردادهايي كه بسته مي شود چه 

كارهايي بايد از اين تئاتر بيرون بيايد.» 
ــت، دوباره  ــن اس ــيال ذه ــان س ــل جري مث
ــان كه نمايش  ــم، همان زم ــردد به قدي برمي گ
ــت و يادآور  ــارت عاليه» را اجرا مي كرده اس «نظ
مي شود:« نزديك به دو سال تمرين كرديم. چون 
تا آن زمان ژان ژنه در ايران معرفي نشده بود. ايرج 
انور نمايش را ترجمه و كارگرداني مي كرد. ترجمه 
ــد. چون تازه ژان ژنه  متن در تمرين كامل مي ش
داشت كشف مي شد. رفتيم وزارت فرهنگ و هنر 
كه سالن بگيريم به ما سالن ندادند. سالن ها مال 
ــت مي داد.  ــت بود. به هر كاري كه مي خواس دول
ــالن اجاره كرديم.  رفتيم انجمن ايران و آمريكا س
ــش شب اجرا و120  ــال تمرين كرديم و ش دو س
تومان شد دستمزد من. بين سال هاي 48 و 49. 
ــش ماه تمرين مي كنيم باعث  االن اگر بگوييد ش
تمسخر است. در حالي كه مگر مي شود جنيني را 
كه مي خواهي خلق كني دو ماهه شكل بگيرد؟!» 
استاد محمد ادامه مي دهد: «من يك اعتقادي 
ــت و چهار  ــر بايد در دوره تمرين بيس دارم، تئات
ــاعت تمرين شود. نه دو ساعت در سالن، چون  س
قرار است آدمي در وجود تو خلق شود اگر تمرين 
ــود. ناي  ــد راه نفس اين جنين قطع مي ش نباش

نفسش مي برد....» 

محمود استاد محمد: 

آن روزها تئاتر با همه فقرش غني بود 

سيركردن شكم يك كودك آفريقايي
 هزاران مرتبه با ارزش تر از 

كسب تمامي مدال ها و افتخارات المپيك است.

فرناندو پسوا

جشن تولدي 
براي خالق «كليدر» 

بيست و هفتمين نشست ادبى عصر 
روشن به برگزارى جشن تولد 72 سالگى 
محمود دولت آبادى اختصاص دارد. قرار 
است دولت  آبادى در ابتداى اين نشست 
ــمت هايى از جديدترين  به خوانش قس
ــتانى  ــان داس ــردازد. جه ــش بپ رمان
دولت آبادى موضوعى است كه اميرحسن 
ــت  ــن نشس ــاره آن در اي ــن درب چهلت
ــداهللا  امرايى  سخنرانى خواهد كرد.اس
مترجم، ديگر سخنران اين مراسم خواهد 
بود كه درباره ترجمه آثار دولت آبادى به 
زبان هاى ديگر به بيان سخنانى مى پردازد. 
دبيرى و مديريت اجراى اين جلسه نيز به 
عهده عليرضا بهرامى خواهد بود.محمود 
دولت آبادى متولد 10 مرداد سال 1319 
در دولت آباد شهرستان سبزوار است كه 
ــود را از بازيگرى در  فعاليت فرهنگى خ
ــپس به نويسندگى  تئاتر آغاز كرد و س
ــتن  ــا كنار گذاش ــتان رو آورد. او ب داس
ــى را از  فعاليتش در تئاتر، داستان نويس
ــار «ته شب»  آغاز  ــال 1341 با انتش س
ــته  ــار»، «بند»، «پاى گلدس كرد.«ادب
ــليمان» و  ــرت س ــزاده»، «هج امام
«سايه هاى خسته» عنوان داستان هايى 
هستند كه دولت آبادى پس از «ته شب» 
در مجموعه داستان «اليه هاى بيابانى» 
ــر كرد. «كليدر»، «از  در سال 47 منتش
ــل، عقيل»، «طريق  خم چنبر»، «عقي
ــدن»، «اتوبوس»، «روزگار  ــمل ش بس
سپرى شده مردم سالخورده »، «گاواره 
ــن  ــاى اي ــدادى از رمان ه ــان» و. .. تع ب
ــتند. اما عمده شهرت  ــنده هس نويس
دولت آبادى به دليل انتشار رمان «كليدر» 
است. دولت آبادى خود درباره اين رمانش 
ــت: ديگر گمان نكنم كه نيرو و  گفته اس
قدرت و دل و دماغم اجازه بدهد كه كارى 
ــر از كليدر بكنم. كليدر از جهت  كامل ت
كمى و كيفى، كامل ترين كارى است كه 
من تصور مى كرده ام، بتوانم و شايد بشود 
گفت. در برخى جهات از تصور خودم هم 
زيادتر است.دولت آبادى در سال 76 برنده 
لوح زرين بيست سال داستان نويسى بر 
كليه آثار شد. اين نويسنده همچنين در 
ــال 82 در نخستين دوره  جايزه ادبى  س
يلدا جايزه يك عمر فعاليت فرهنگى را 
دريافت كرد.بيست  وهفتمين نشست 
ــاعت 18 روز  ــن از س ــى عصر روش ادب
پنجشنبه 26 مرداد، در كتابسراى روشن 
واقع در خيابان سميه ، نرسيده به تقاطع 

خيابان مفتح برگزار مى شود.
    

گزيده شعر مدرن روس منتشر 
مي شود 

ــن  ــمان از تدوي ــواد آس محمدج
ــاعران  ــعر ش مجموعه اي از «گزيده  ش
ــيه» خبر داد. اين شاعر درباره اين  روس
ــعر شاعران  مجموعه گفت: «گزيده ش
ــت كه با  ــتركي اس ــيه» كار مش روس
همكاري خانم دلبر شماتاوا، دانشجوي 
روس دانشگاه تهران، انجام شده است. او 
ــعار را به  ــه تحت اللفظي اين اش ترجم
ــي انجام داده است و من بازسرايي  فارس
ــته ام كه  ــه را برعهده داش اين مجموع
ــارات آن هنوز مشخص نيست. او  انتش
ــوه ارتباط  ــيه و نح ــعر روس ــاره ش درب
مخاطبان ايراني با اين شعر، اظهار كرد: 
شعر شاعران روسيه خيلي سابقه ندارد و 
ــراغ  ــعي ما اين بوده كه بيش تر به س س
بخش جدي و مدرن شعر روس كه بعد از 
ــت، برويم.  ــر» (قرن 18) اس «پطر كبي
ــه دنبال  ــه گفت: ما ب ــمان در ادام آس
شاعراني بوديم كه بيش تر در فضاي خود 
روسيه قابل پذيرش اند و شعرهايي را كه 
با فضاي فرهنگي ايران مطابقت بيش تري 
دارند، انتخاب كرده ايم و از شاعراني مثل 
پوشكين ، برودسكي و آنا آخماتوا اشعاري 
ــاره به اين كه  را انتخاب كرده ايم. او با اش
شعر و به طور كلي هنر يك زبان مشترك 
ــت، گفت: شعر يكي از  بين انسان هاس
هنرها مثل موسيقي و سينماست و مليت 

نمي شناسد. 

ــت راه اندازى ــال ميرصادقى معتقد اس جم
ــال محصوالت فرهنگى «سام» و  ــامانه ارس س
اختصاص 7 درصد از بهاى پشت جلد كتاب ها به 
ــوى پاى  ــرايطى كه جل ــدگان در ش پديدآورن
ــته اند، ايده  ــنده هفت سنگ بزرگ گذاش نويس
ــت. سامانه اشتراك محصوالت  بسيار خوبى اس
فرهنگى «سام» كه كتاب ها را به بهاى پشت جلد 
به دست عالقه مندان مى رساند، به تازگى متعهد 
شده براى قدردانى از نويسندگان و مترجمان 7 
درصد بهاى پشت جلد كتاب ها را به حساب آنها 

منظور كند.
اين داستان نويس پيشكسوت درباره پرداخت 

درصدى از فروش كتاب ها به خالق اثر مى گويد: 
« اختصاص درصدى از فروش كتاب به نويسنده، 
ــاب فروش نمى رود،  ــرايطى كه كت آن هم در ش
خيلى خوب است، هر چند كه به شخصه بر اين 
باورم كه كتاب به طور كلى در ايران فروش زيادى 

ندارد.»
ــتان و رمان آثار  ــتن داش او كه عالوه بر نوش
بسيارى را در حوزه  آموزش داستان نويسى تاليف 
ــيار  ــت، اظهار مى كند:«اين طرح بس كرده اس
پسنديده است، خصوصا براى نويسندگان نو قلم. 
ــر  ــر كتابى كه به ناش ــنده اى مثل من ه نويس
ــايد  ــف اش را مى گيرد، ش ــق تالي ــد، ح مى ده

ــت بتواند به  ــى از اين دس ــدازى طرح هاي راه ان
نويسندگان نوقلمى كه حق تاليف زيادى دريافت 
ــان  ــر در حق ش ــد و بعضى از جاها ناش نمى كنن

اجحاف مى كند، كمك بيشترى كند.»
ميرصادقى بر اين باور است كه شرايط انتشار 
ــايد  ــده و ش ــخت ش ــن روزگار س ــاب در اي كت
طرح هايى از اين دست بتواند درآمدى ثابت براى 

مولفان به همراه داشته باشد.
او همچنين با اشاره به تجربه اش در زمينه 
ــايت آمازون به  ــت دوم از س خريد كتاب دس
خبرآنالين مى گويد:«آمازون بخشى دارد كه 
ــت خيلى  ــه قيم ــت دوم را ب ــاى دس كتاب ه

ــر ما هم  ــد، اگ ــر از نوى آن مى فروش پايين ت
ــدازى كنيم،  ــن طرحى را راه ان ــم چني بتواني
ــيارى از اهالى مطالعه  ــد كتاب براى بس خري

آسان تر  خواهد شد.»

جمال ميرصادقى: 

طرح فروش ارزان  كتاب  هاي دست دوم را راه اندازي كنيم 

ــعود اطيابى كه در پى جنجال هاى پروژه  مس
ميلياردى «الله» به كارگردانى اسداهللا نيك نژاد 
اعالم كرده بود قصد دارد فيلمى با همين مضمون 
ــش خصوصى مقابل دوربين ببرد  و با بودجه بخ
ــام «الله» كه باعنوان  ــالم كرد اين فيلم نه با ن اع

«فرمول» ساخته مى شود. 
مسعود اطيابى در اين ارتباط به مهر گفت: اين 
فيلم درباره يك زن اتومبيل ران است كه از مردان 
ــرد و در جهان اول  ــى مى گي ــابقات پيش در مس
مى شود اما پايان اين فيلم به ارزش هاى اسالمى 
ــوژه اين فيلم  ــى ما برمى گردد. وى افزود: س و مل
ــت كه  برگرفته از اخبار مربوط به الله صديق اس
يكى از اصلى ترين منابع اين فيلم به شمار مى رود، 
هم اكنون نگارش فيلمنامه ادامه دارد و به زودى 
فيلمنامه نويسان اين پروژه اعالم مى شوند. اطيابى 
ادامه داد: پس از آماده شدن طرح كلى فيلمنامه، 
براى گرفتن موافقت اصولى پروانه ساخت اقدام 
ــيه هاى  ــردان درباره حاش ــم. اين كارگ مى كني
ــينمايى «الله» به  ــراى فيلم س ــود آمده ب به وج

ــد كرد: ورود  ــداهللا نيك نژاد تاكي كارگردانى اس
ــيون فرهنگى براى  نمايندگان مجلس و كميس
ــخص  ــروژه «الله» و تالش براى مش پيگيرى پ
ــب بود  ــدن جزئيات بودجه ورودى آن مناس ش
ــرح خود را به  ــه ما نيز آمادگى داريم ط كمااينك
ــا قبل از  ــم و تقاضا داريم آنه ــس ارائه كني مجل
هرگونه تصميم گيرى طرح ما را هم مطالعه كنند. 
ــرآورد طرحى مانند  ــرد: بايد ريز ب ــد ك وى تاكي
«الله» كه يك پروژه ميلياردى مشخص شود. ما 
نيز حاضريم مقدار سرمايه گذارى طرف خارجى 
ــى از  ــفاف عنوان كنيم. اگر بخش ــى را ش و داخل
ــه» به «فرمول» تعلق بگيرد ما  بودجه فيلم «الل
ــاى خوبى براى پخش  ــم برنامه ريزى ه مى تواني
ــى درباره  ــيم. اطياب ــته باش بين المللى آن داش
سرانجام پروژه جنجالى «الله» هم تصريح كرد: 
ــك فيلم در  ــژاد ابتدا ي ــت آقاى نيك ن ــر اس بهت
ــنا شدن با  ــازد و پس از آش ــينماى ايران بس س
ــروژه اى مهم و  ــازى در ايران پ ــازوكار فيلمس س

بين المللى را در دست بگيرد. 

نمايش «باغبان مرگ» جديدترين اثر نمايشى 
ــتى  گروه هنرهاى اجرايى «ويرگول» به سرپرس
ــت آراى با تصويب شوراى هنرى تئاتر  آروند دش
ــوراى نظارت و ارزشيابى، خود را براى  ــهر و ش ش

اجرا در مجموعه تئاتر شهر آماده مي كند. 
ــت آراى درباره جديدترين فعاليت  آروند دش
گروه هنرهاى اجرايى «ويرگول» در سال گفت: 
نمايشنامه «باغبان مرگ» نوشته محمد چرمشير 
ــوراى هنرى مجموعه تئاتر شهر و شوراى  در ش
ــى  ــيابى اداره كل هنرهاى نمايش نظارت و ارزش
تصويب شد و ما در انتظار تعيين زمان اجراى اين 
اثر در تئاتر شهر هستيم.وى درباره سالن مدنظر 
ــرگ» افزود:  ــش «باغبان م ــراى نماي براى اج
ــو و قشقايى به لحاظ ظرفيت  سالن هاى چهارس
ــب  ــا مناس ــش م ــراى نماي ــراى اج ــتر ب بيش
هستندكارگردان «باغبان مرگ» با اشاره به شروع 
ــات اثر درباره گروه بازيگر و عوامل نمايش  تمرين
ــاد مهندس پور و  ــى فره گفت: در اين اثر نمايش
طناز طباطبايى به ايفاى نقش مي پردازند و محمد 

ــوان گروه  ــانا مهرافزون به عن ــير و ركس چرمش
ــا  ــد. همچنين آتوس ــور دارن ــى حض كارگردان
قلمفرسايى طراحى صحنه نمايش را بر عهده دارد 
ــت. ــن جودكى نيز مدير توليد نمايش اس و حس
سرپرست گروه هنرهاى اجرايى «ويرگول» يادآور 
شد: نمايشنامه «باغبان مرگ» را به چند فستيوال 
خارجى ارائه داديم كه مورد استقبال قرار گرفت. 
ــده قرار است در  طبق برنامه ريزي هاى انجام ش
ــال 92 نمايش «باغبان مرگ» در چند  اوايل س
ــور خارجى اجرا شود اما بسيار دوست داريم  كش
كه پيش از اجراهاى بين المللى اثر، آن را در ايران 
ــور فرهاد  ــت آراى حض ــه ببريم.دش ــه صحن ب
ــرگ» را از  ــش «باغبان م ــور در نماي مهندس پ
ويژگى هاى اين اثر نمايشى دانست و به مهر گفت: 
حضور مهندس پور به عنوان بازيگر و دراماتورژ اثر 
براى من يك خوش شانسى است زيرا معتقدم او 
جزو معدود كارگردانان تاثيرگذار تئاتر ايران است.

وى همچنين از انتشار نمايشنامه «باغبان مرگ» 
در چند نشريه بين المللى خبر داد.

«باغبان مرگ» چرمشير در تئاتر شهر اجرا مي شود مسعود اطيابى: داستان «الله» را با نام «فرمول» مي سازم 

نمايش آثار حميد جبلى، قباد شيوا و وزيري مقدم در كانادا 
ــتيوال شش  كمتر از 50 روز تا آغاز فس
ــت.  ــا هنر ايران در كانادا مانده اس هفته ب
ــتيوال به علت  ــزارى اين فس كميته برگ
استقبال هنرمندان ايرانى، فرصت ارسال 
ــال جارى تمديد  آثار را تا 25 مردادماه س
ــى، دبير  ــان طباطباي ــرد. به گفته پوي ك
فستيوال شش هفته با هنر ايران كه اين روزها در تهران به سر مى برد، تاكنون 
ــمى و  ــت و بيش از 680 اثر در بخش هنرهاى تجس بيش از 170 فرم درخواس
فيلم ارسال شده است كه به دليل حجم باالى آثار، بخش نخست داورى ها 15 
ــط داوران هر رشته، در حال بررسى هستند. تا  ــده و آثار توس روز زودتر آغاز ش
كنون آثارى از مهسا كريمى زاده، على سلطانى، داوود منطق، مرتضى تيمورى، 
ــدى و حميدرضا بازرگانى در  ــاز مقدم، عباس حاجى محم امير هنرمند، گلن
ــنواره راه يافته اند. همچنين پرونده سومين بخش  رشته هاى مختلف، به جش
ــگاه به نام قطار مرموز با اضافه شدن كيميا راهگذر به هنرمندان دعوت  نمايش
ــد. در اين بخش روناك  ــش هفته با هنر ايران بسته ش ــتيوال ش ــده به فس ش
كردستانى(نقاش)، منصوره فيضى(مجسمه ساز)، ليال ميرى(گرافيست)، عادله 
ــت)  ــاز)، كيميا رهگذر (عكاس) و مريم عنايتى (گرافيس فرزيندر (مجسمه س
ميهمان بخش ويژه زنان فستيوال خواهند بود. در بخش نمايشگاه پيشكسوتان 
ــن وزيرى مقدم (نقاش و مجسمه ساز)،  با نام آينده در پس زمينه، حضور محس

قباد شيوا (گرافيست)، حميد جبلى(عكاس) و ادمان
    

نقاشيخط محمدرضا رحيمى به فروش رفت
ــپوى هنرهاى قرآنى را به قيمت 35  معاون اول رئيس جمهور اثرش در اكس
ــتين فروش آثار هنرى  ميليون ريال فروخت. محمدرضا كمره اى؛ رئيس نخس
ــم اهللا به مهر گفت: پنج اثر ديگر اكسپوى  ــنواره بس قرآنى و برگزاركننده جش
هنرهاى قرآنى در فرهنگسراى نياوران فروخته شد و جمع آثار به فروش رسيده 
در اين اكسپو را به 40 اثر رساند.وى افزود: در ميان آثار به فروش رسيده اخير در 
ــين اميرخانى با موضوع يا على(ع) و به  ــراى نياوران اثرى از غالمحس فرهنگس
قيمت 40 ميليون ريال، اثر على تن با موضوع بسم اهللا به قيمت 11ميليون ريال 
و اثر ديگر مربوط به محمدرضا رحيمى با موضوع نگارش آيه مبارك بسم  اهللا به 
هديه 35 ميليون ريال كه فروخته شد. كمره اى تاكيد كرد كه مبلغ فروش اثر 
رحيمى مستقيما به حساب ايتام ريخته مى شود. كمره اى ادامه داد: همچنين 
2 اثر مربوط به محمد سعيد نقاشيان هنرمند جوان اكسپو با موضوع صلوات و 
ــان فروخته  ــان و 800 هزار توم ــزار توم ــدام 500 ه ــه هديه هرك ــم اهللا ب بس
ــاون اول  ــر محمدرضا رحيمى؛ مع ــر از فروش اث ــى خب ــد.كمره اى در حال ش
ــود به دليل  ــه اى اعالم كرده ب ــتر در مصاحب ــور مى دهد كه پيش رئيس جمه
تحت الشعاع قرار گرفتن فروش آثار قرآنى زير سايه برداشت هاى سياسى، آثار 
ــى در بخش فروش آثار حاضر نخواهد بود. اثر محمدرضا رحيمى كه در  رحيم
اين فروش آثار به قيمت 35 ميليون ريال به فروش رسيد، در حالى در نمايشگاه 
با قيمت 40 ميليون ريال قيمت گذارى شده بود كه اثرى از كيخسرو خروش از 
ــپو به قيمت 60 ميليون ريال به  ــاتيد بنام هنر خوشنويسى در همين اكس اس
ــم اهللا تا روز دوشنبه  ــنواره بين المللى بس ــد.نهمين جش ــته ش فروش گذاش

23مردادماه91 در فرهنگسراى نياوران تمديد شده است.
    

خمسه و ديرباز در«مجتمع مسكوني دلنواز» 
مهدي مظلومي كه ساخت سريال هاي طنز «بدون شرح»، «به گيرنده هاي خود 
دست نزنيد» و «زندگي به شرط خنده» را در كارنامه ي كاري خود دارد، «مجتمع 
ــكوني دلنواز» را شهريور ماه براي شبكه تهران كليد مي زند. فرهاد فرج نظامـ   مس
تهيه كننده سريال «مجتمع مسكوني دلنواز»ـ  با بيان اينكه اين سريال با مشاركت 
موسسه تصوير شهر (وابسته به سازمان فرهنگيـ  هنري شهرداري تهران) ساخته 
ــريال توضيح داد: موضوع اين سريال در ارتباط با  ــود، درباره  موضوع و تم س مي ش
مشكالت شهروندان در مجتمع هاي مسكوني است؛ مشكالتي كه عموما همه با آن 
سر و كار دارند؛ بحث مديريت، شارژ ساختماني، ايجاد سر و صداي افراد، انتقال زباله 
ــيقي، راه اندازي مشاغل و... مطرح  به بيرون، خانه هاي مجردي،  آموزش هاي موس
است و به صورت طنزي متفاوت از طنزهاي معمولي كه شبكه ها در حال حاضر به 
ــت. وي در ادامه گفت: رويكرد سريال «مجتمع  ــده اس آن مي پردازند، تصوير ش
مسكوني دلنواز»  آموزش شهروندان درباره  فرهنگ آپارتمان نشيني و ايجاد روابط 
مسالمت آميز بين ساكنان مجتمع است. فرج نظام با بيان اينكه اين سريال مراحل 
پاياني پيش توليد خود را مي گذارند، از حضور بازيگراني كه قرار است در اين سريال 
ايفاي نقش كنند، گفت و خاطرنشان كرد: عليرضا خمسه، داريوش مودبيان، برزو 
ــاج نجومي و چند تن ديگر از جمله  ــلمي، مهت ارجمند، كامبيز ديرباز، ناهيد مس
بازيگراني هستند كه در اين سريال حضور دارند. اين تهيه كننده در پايان با اشاره به 
ــكوني دلنواز» در 30 قسمت 40 دقيقه اي براي شبكه تهران  اينكه «مجتمع مس
ــان كرد: اين سريال 25 شهريور ماه كليد مي خورد. به  ساخته مي شود، خاطرنش
گزارش ايسنا، سريال «مجتمع مسكوني دلنواز» به كارگرداني مهدي مظلومي و 

تهيه كنندگي فرهاد فرج نظام ساخته مي شود. 
    

آخرين وضعيت ناديا دلدار گلچين
ناديا دلدار گلچين بازيگر سينما و تئاتر 
ــر مي برد.  ــان در وضعيت كما به س همچن
ــر اين بازيگر گفت: مادرم در وضعيت  دخت
كماي سه درجه عميق است و دكترها ما را 
بسيار نااميد كردند و مي گويند كار خاصي 
نمي توانند بكنند. وي افزود: تنها هر روز به 
ــا دلدار گلچين كه مدت ها از  ــود. نادي خاطر وضعيت قندش دياليز انجام مي ش
بيماري كليه رنج مي برد با وخيم شدن حالش از16 مرداد در كما به سر مي برد. 




