ادب وهنر
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خانه هنرمندان میزبان یازدهمین
سالگرد درگذشت منوچهر آتشی

یازدهمین سال درگذشت منوچهرآتشی چهارشنبه اول دیساعت ۱۷درخانه هنرمندان ایران برگزارمیشود .به گزارش ایسنا در این مراسم عالوه
بررونماییدوکتاب«چهشکلهایگوناگونیداردعشق»و«ارغوانیازبوسه»دربارهآتشی،آیدینآغداشلو،کامیارعابدی،ضیاءموحدوحافظموسوی
دربارهآثارزندهیادآتشیبهایرادسخنمیپردازند.ساغرشفیعی،محمدرضاعبدالملکیان،هرمزعلیپوروم.مؤید نیزشعرهاییرابرایآتشیمیخوانند.
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چهرهها و خبرها
تمام عشق و عالقه کیمیایی

م���س���ع���ود ک���ی���م���ی���ای���ی در اف��ت��ت��اح��ی��ه
جشنواره مدرسه«کارگاه آزاد فیلم » گفت:
این مدرسه  10سال است همراه با آنها که
با من وارد سینما شد هاند و آ نه��ا که من با
آنها وارد سینما شدهام فعالیت میکند .تمام
عشق و عالقه من این است چند کارگردان و
بازیگر در این مدرسه بگذارم و بروم .این تمام
شوق من است که اینجا ماندهام.این مدرسه
قرار است آدمه��ای بزرگ تحویل دهد و فکر
میکنم این اتفاق میافتد.
ایفای نقش با همه وجود
مریالزارعیدرآستانهاکرانفیلم«گیتا»گفت:
همیشهتالشکردهامنقشیراکهبهمنمحول
شده باغیرت و مسئولیت بازی کنم .در فیلم
«گیتا» هم با وجود این که مادر و همسر نیستم،
اما عاشق مادران وزنان این سرزمین هستم.
وقتی نقش را بر عهده گرفتم با همه وجودم
آن را ایفا کردم .در فیلم«گیتا» مریال زارعی،
حمیدرضا آذرنگ ،سارا بهرامی ،بهناز جعفری
و نادر فالح ایفای نقش کردهاند.
ساکن خانهای در خیابان چهل و یکم
فیلم «خانهای در خیابان چهل و یکم» ساخته
حمیدرضاقربانیوبازیعلیمصفاپسازفیلم
سینمایی «نفس» اکران میشود .در خالصه
داستان «خانهای در خیابان چهل و یکم» آمده
است «:دعوای دو برادر بحرانی را در خانواده
ایجاد میکند مادر خانواده و دو عروسش سعی
میکنندبارمشکالتپیشآمدهدرزندگیشان
را به دوش بکشند» .علی مصفا ،مهناز افشار،
سهیال رضوی ،سارا بهرامی و آرش مجیدی در
این فیلم ایفای نقش کردهاند.
سیرک سیار در تاالر هنر
پرستو گلستانی نمایش «سیرک سیار»نوشته
«اوران��د هریس» را اول دیم��اه در ت��االر هنر
روی صحنه م�یب��رد .داس��ت��ان ای��ن نمایش
درباره پسربچهای است که وقتی با پدربزرگ
و مادربزرگش به دیدن یک سیرک میرود،
آرزو میکند برای همیشه در سیرک بماند و در
ادامه با ماجراهای متعددی مواجه میشود.
این نمایش با طراحی لباس  ،ترانهسرایی و
کارگردانی پرستو گلستانی ساعت 19:15
بر صحنه تاالر هنر خواهد رفت.

...

نمای دور
استالونه پیشنهاد ترامپ را رد کرد
«سیلوستر استالونه »بازیگر مشهور نقشهای
اکشن با انتشار بیانیهای رسمی پیشنهاد
کاری «دونالدترامپ» رئیسجمهور منتخب
آمریکا را نپذیرفت.استالونه با صدور بیانیهای
اعالم کرد عالقهای ندارد که نقش کلیدی در
دستگاه ریاست جمهوری ترامپ داشته باشد.
او بهنوعی اش��اره به ریاست موسسه فدرال
«وقف ملی برای هنر» دارد .استالونه داشتن
پست معینی در این کابینه را در بیانیهاش
مورد هدف قرار نداده و فقط گفته است فکر
میکند میتواند در کمک به کهنهکارهای
جنگ مؤثرتر باشد.
قرارداد شاهرخ خان با«نتفلیکس »
شبکه آنالین« نتفلیکس» با شاهرخ خان برای
نمایش و تولید برنامه قرارداد بست .یک روز
پ �سازآن که اع�لام شد آم��ازون یک سرویس
ویدئویی در هند راه م �یان��دازد نتفلیکس
افشا ک��رد با یکی از بزر گترین چهر ههای
هنری این سرزمین یعنی شاهرخ خان قرارداد
بسته است .بر مبنای این قرارداد شماری از
فیلمهای جدید شاهرخ خان ازجمله «زندگی
عزیز» و فیلمهای قدیمیتر او مثل «سال نو
مبارک»« ،دیوالی» و «اوم شانتی اوم» در این
شبکه در دسترس قرار میگیرد.

جعفر والی همسایه داوود رشیدی شد

اک���رم م��ح��م��دی -م��راس��م تشییع پیکر
زنده یادجعفر والی   بازیگر سینما،تئاتر و
تلویزیون روز گذشته با حضور تعداداندکی
از هنرمندان تئاتر و سینما در هوایی سرد در
محوطه بیرونی تاالر وحدت برگزار شد.به
گزارش خراسان اصغر همت مدیرعامل
خانه تئاتر در ای��ن مراسم گفت« :جعفر
والی از تکستارههای آسمان تئاتر بود که
با بیبضاعتی همیشگی این هنر ساخت.
یکی از ستارههای پرفروغ تئاتر و بی بدیل
بود و تا آخرین لحظات عمرش از تئاتر،
غافل ن��ب��ود .ای��ن اواخ���ر ه��م میخواست
نمایش «توی گوش سالمم زمزمه کن» را
که پیشتر آن را با جمشید مشایخی و عزت
ا ...انتظامی کارکرده بود با حضور ایرج راد
و هرمز هدایت روی صحنه ببرد .مطمئن
هستم ای��ن ع��زی��زان ب��ار او را به سرمنزل
مقصود میرسانند تا آخرین یادگارش را
تقدیم دوستانش کنند ».جمشید مشایخی
نیز گ��ف��ت«:در ح���دود 20ن��م��ای��ش��ی که
جعفر وال��ی کارگردانی ک��رده ب��ود بازی
کرد هام».مشایخی با لحنی انتقادی و
گ�لای�هآم��ی��ز خ��ط��اب ب��ه ح��اض��ران اظهار
کرد«:همدیگر را الکی بزرگ نکنیم.راست
بگوییم و دروغ نگوییم .چرا تعارف و تعریف
الکی میکنید؟چرا آن موقع که والی زنده
بود دربارهاش چیزی نگفتید .من عمرم را
ک��ردهام و منتظرم بروم ولی کاش موقعی
که والی زنده بود درب��ارهاش میگفتیم».
س��پ��س پ��ی��ام ص��وت��ی ع��ب��اس ج��وان��م��رد و
نصرت پرتویی (همسرش) پخش شد .
فخری خ��وروش هم که در خارج از کشور

زندگی میکند ،در پیامی صوتی گفت:
«هنرمند هیچوقت نمیمیرد و همیشه
پابرجاست ،باورم نمیشود چنین اتفاقی
افتاده باشد ،ام��ی��دوارم بقیه هنرمندان
سالم باشند و نفر بعدی من باشم» .سپس
پیام محمدعلی کشاورزوعلیاکبر ساعدی
،برادر غالمحسین ساعدی خوانده شد.
علیمرادخانیمعاونهنریوزیرارشاد نیز
گفت«:استاد جعفر والی از بزرگان سپهر
تئاتر ای��ران است و شاید ازاینپس بیشتر
شناخته شود .متأسفانه درزمانی زندگی
میکنیم که کمتر به یکدیگر میپردازیم
.امیدوارم زمانی که همه حضور دارند از
هم بهخوبی ی��اد کنیم ».سپس ای��رج راد
خاطرنشان کرد«:چه بخواهیم و نخواهیم و
چهبخواهندونخواهندنامجعفروالی؛یکی
از افتخارات هنر نمایش این مملکت است.
او هنگام بیماری وبر تخت بیمارستان از
تئاتر میگفت و میخندید.
خوشحالم آخرین روزه��ای زندگی جعفر
والی را در کنارش مشغول تمرین بودیم و
امیدوارم این کار را به همراه هرمز هدایت
ب��ه نتیجه برسانیم و اج��را کنیم».اکبر
زنجا نپور هم که بسیار متأثر بود گفت:
«جعفر والی نگاه مهربان و عمیقی داشت
حال من از نبود
و آدمها را جذب میکرد ِ .
جعفر والی خیلی بد است چون عزیزترینم
را ازدس��تدادهام و باید به من هم تسلیت
بگویید».سعید پ��ور صمیمی هم اظهار
کرد «:جعفر والی دور از جنجال کار خود
را به بهترین شکل ممکن انجام میداد.
او یکی از تأثیرگذارترین کارگردا نهای

آن دهه و از نسل جوانانی است که امروز
پرچمدارتئاترایرانهستند».یدا...صمدی
کارگردان سینما با اشاره به همکاریاش
با مرحوم وال��ی در فیلم «م��ردی که زیاد
م �یدان��س��ت»،ت��ص��ری��ح ک�����رد«:در فیلم
سینمایی «داد شاه» که دستیار کارگردان
ب��ودم ،از میان یک جمع 50نفره ،اوقات
خود را بیش از همه با زند هیادان خسرو
شکیباییوجعفروالیمیگذراندموباآنها
صحبت میکردم ».پ��س از صحبتهای
صمدی اعالم شد علی نصیریان پیغام داده
است باید حتم ًا در مراسم تشییع حاضر
میشده ،اما به دلیل فیلمبرداری امکان
حضور در مراسم را پیدا نکرده است.
محمود دول��تآب��ادی ادی��ب و نویسنده
نیز اظهار کرد:هیچکس در مورد سالها
فترتی که والی و هنرمندان دچارش شدند،
حرفینمیزندومنهمحرفی.دولتآبادی
سپس یادداشتی را که از قبل نوشته بود
قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود:
«جعفر والی هنرمند تئاتر ایران ،حاال دیگر
بیاضطراب به خواب م�یروی ،بیخیال
از اینکه صحنه چه میشود ،ن��ور کجا و
دکور چه و اینکه در تئاتر چه رخ میدهد،
وقتیکه پرتا بشد های در آ نس��وی کره
زمین .از تو در ذهن من نهفقط یک هنرمند
پر قابلیت تئاتر بلکه یک آدم خوب و مهربان
اس��ت که همچنان ب��اروی گشاده لبخند
میزند و هیچ لحظهای آن مهربانی تو دور
نمیشود از یاد البد هر که تو را شناخته
است.ناهیدطباطبایی(نویسنده)بهعنوان
نماینده خانواده والی نیز متنی داستان

گونه را به همراه فرزندان جعفر والی قرائت
کرد .در پایان حجتاالسالم دعایی بر پیکر
این هنرمند نماز خواند  .پیکر هنرمند فقید
جعفر وال��ی پس از تشییع از مقابل تاالر
وح��دت در قطعه هنرمندان بهشتزهرا
(س) با حضور خانواده و همکارانش در
کنار مزار داوود رشیدی به خاک سپرده
ش��د .خ��س��رو سینایی ،م��ه��دی شفیعی،
پیمان شریعتی ،پریسا مقتدی  ،سعید پور
صمیمی ،آیدین آغداشلو ،هادی مرزبان،
هوشنگ قوانلو ،م��ازی��ار میری ،مسعود
دل��خ��واه ،اتابک ن���ادری ،مهدی میامی،
محسن حسینی ،شهرام کرمی ،رضا بنفشه
خواه ،محمد ساربان ،خسرو احمدی و...
ازجملهحاضراندراینمراسمبودند.جعفر
والی که از  ۱۸آذرم��اه به دلیل مشکالت
ریوی در یک بیمارستان بستریشده بود

...

یادداشت

برشی شیرین
از خاطرات کودکی

صبح  ۲۷آذرماه در بیمارستان درگذشت
.اینهنرمندپیشترنمایشهای«آیباکاله
آی بیکاله»« ،چوب به دستهای ورزیل»
و «گ��او» را اج��را ک��رده اس��ت.او فعالیت در
سینمای حرفهای را از سال  ۱۳۴۸با بازی
در فیلم «گاو» آغاز کرد و تا سال  ۱۳۶۶به
تدریس بازیگری در دانشکده هنرهای زیبا
اشتغال داشت.
در کارنامه هنری جعفر والی میتوان به
فیلمهای«گاو»داریوشمهرجویی«،خاک»
و«سفر سنگ» مسعود کیمیایی«،ناخدا
خورشید »ناصر تقوایی «،تهران روزگار نو»
زندهیاد علی حاتمی« ،گلهای داوودی»
و« پاییزان »رسول صدر عاملی«،مردی که
زیاد میدانست» یدا...صمدی« ،تنگسیر»
امیر نادری «،پاداش سکوت» مازیار میری
و ...اشاره کرد.

گزارشی ازهشتاد و هفتمین عصرانه ادبی فارس ویژه مجید نظافت

شعر نیمایی با طعم مشهد
هشتاد و هفتمین عصرانه ادبی فارس ویژه
مجید نظافت ی��زدی عصر روز یک شنبه
در خبرگزاری فارس برگزار شد.
در این مراسم حمیدرضا شکارسری گفت:
میتوان گفت اگر  120سال بعد بیاییم
چیزی که در ذهنها از اشعار نظافت باقی
مانده است و از آن یاد میکنند اشعار نیمایی
اوس��ت .شعر نیمایی نظافت بر موسیقی
عبارتهای کوتاه تکیه داده است و این به
خاطر ضرباهنگ تندی است که دارد.
مرتضی امیری اسفندقه با اشاره به زادگاه
و سرزمین اصلی مجید نظافت ،گفت :او
فرزند خراسان و البته کاربلد است .غیر از
ویژگیهای سنت،مطالعه،ارث ومیراث
بایدآبوهوارانیزبرطبعشاعرمؤثردانست.
دوت��ار خراسان شاگردی هیچ مکتبی را
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نکرده و برخاسته از بطن سرزمین است.
مجید نظافت از پیشکسوتان شعر نیمایی
است .او در حوزه شعر کوتاه نیمایی زبانزد
است و شعر نیمایی او با طعم مشهد است
و این عبارت «طعم مشهد» را رهبر انقالب
برای شعر غالمرضا شکوهی به کار بردند.
آرش شفاعی ب��ا اش���اره ب��ه یکی دی��گ��ر از
وجوه شعر مشهد ،گفت :در فضای سنتی
شعرمشهد که فسیل شده بود این مجید
نظافت بود که حرف از شعر سپید و نیمایی
زد و این نگاه سبب شد که جمعی از شاعران
جوان که با ادبیات سنگین مشهد دمخور
نبودند دور او جمع شوند و او هر چند گاهی
چوب این آوان��گ��ارد ب��ودن را خ��ورده اما به
اندازهای که استادی کرده قدر ندیده است.
علیمحمد مؤدب با اشاره به حمایتهایی

که مجید نظافت از شاعران جوان داشته،
گفت :امروز میبینیم که جوانها در تب و
تابدیدهشدنهستندوبرایاینکاردست
به جنجال میزنند اما روزگاری که جوان
بودم جناب نظافت با رسانهای که در اختیار
داشتند شعر من را دیدند و همین سبب شد
که دیگر دغدغه دیده شدن نداشته باشند و
بیشتر روی کار ادبی تمرکز کنند.مصطفی
محدثی خراسانی در واکنش به عبارت
«فضایشعرمشهدفسیلبود»،گفت:فضای
شعرخراسانفسیلنبودبلکهبهخاطرقدرت
و قدمت پیشکسوتهای شعر خراسان
نمیشد به راحتی سر آنها کاله گذاشت و
گرنه ما شاهدیم که شاعرانی مانند اخوان
و شفیعی کدکنی پیش از انقالب به عنوان
شاعران نوگرا در مشهد صاحب مقبولیت

بودند.سلمان نظافت یزدی در این مراسم
متنی را از روی کاغذ در ارتباط با پدرش
قرائت ک��ردو گفت :مجید نظافت یزدی
تقاص صراحتش را می دهد؛ دیده نشدن و
سانسور شدن .کسی که نقد میکند دلسوز
است وگرنه سکوت که بیشتر ضربه میزند،
نقد یعنی دلسوزی ،نقد نه سیاهنمایی است
ونهآببههیچآسیابیریختن.هادیمنوری
نیزبا اشاره به خاطرهای ،گفت :چیزی که
برای من مهم است ،این است که شعر هدف
نیست بلکه وسیله است و معتقدم نظافت
شعر را زندگی ک��رده و فقط آن را نسروده

است .نظافت شعرش شعر اعتراض است و
اعتراضاواعتراضانقالبیاستواگرخوب
دیده نشده است همین مسئله دخیل است.
او فردی است که خانواده برایش مهم است
و جایی را سراغ ندارم که او بیخانوادهاش
رفته باشد.مجید نظافت یزدی در پایان با
تشکر از شرکتکنندگان ،گفت :اگر دیده
نشدم همین که دوستان این جمع من را
دیدند برایم کافی است و خوبیها و کرامات
خودشان را به من نسبت دادند .در پایان این
مراسم از فعالیت ادبی مجید نظافت یزدی
تقدیر و تجلیل شد.

افسانه رشیدیان-نرگس آبیار در «نفس» تفاوت جنس
نگاهخود را بهرخ میکشد.به خاطره،کودکی،گذشته و
فرهنگمیپردازدوتمامآنچه رادرچنتهداردبهمخاطب
ارائه میکند« .نفس» تابلویی رنگارنگ از فرهنگ است.
تکهای از گذشته و برشی شیرین از خاطرات کودکی.
نفس عبور لحظهها لبخند بر لب تماشاگر
در نفس به ِ
مینشیند و چشم از پرده سینما برنمیدارد .با «بهار»
ِ
کودک راوی فیلم همراه میشود و تمام آن سالها را
زندگیمیکندوهمهوقایعسالهایبحرانیدههپنجاه
را با نگاه و حس معصوم او درک میکند.
بازیهایباورپذیربازیگرانفیلمچناناستکهتماشاگر
«بهار» (ساره نورموسوی) میشود و نگران نفسهای
پ��در (م��ه��ران اح��م��دی) و عاشق ب��ودن��ش آنس���ان که
هست .با سختگیریهای مادربزرگ (پانتهآ پناهیها)
خاطرههایش زنده میشود و با هر سکانس گذشته را

ورق میزند.یکی از نشانههای روش��ن فیلم قطعیت
تحقق رویای کودکان است که به زیبایی در دقایق پایانی
فیلم ذهن را به خود معطوف میدارد .حتی اگر آن رویا
نشان دادن نقاشی «بهار» از قاب تلویزیون باشد ,حتی
وقتیکه دیگر او نیست .بهار در نفس ،همه سختیهای
جاری در زندگی کودکانهاش را هم احساس میکند و
هم پختهتر میشود ،اما جنگ کیان و هستی اش را از
بین میبرد.نکته قابلتأمل دیگر فیلم اهمیت دادن به
کتاب و فرهنگ مطالعه است.
نام بردن از کتابها و معرفی غیرمستقیم آنها در متن
فیلم از بهترین رو شه��ای فرهنگسازی است که در
فیلمهای امروز کمتر به آن توجه میشود حتی تماشاگر
کودک نیز از خواندن کتاب حس خوبی دریافت میکند
وبهپیگرفتناینعادتترغیبمیشود.همچنین انیمه
هایی که در بین فیلم به زیبایی و با تصاویر سیاهوسفید
ذهنی یک کودک نشان داده میشود نشان از ظرافت
اندیشه مجموع عوامل فیلم دارد .در «نفس» هرچند
روای��ت ،ساده و داستان نیز پر از الهام و برداشتهای
مثبت اس��ت ام��ا نباید انتظار ب��ازی ذه��ن در پیچوتاب
یک قصه را داشت .چشم و قلب مخاطب باید غرق در
جلوههای بصری ،صداها ،لحنها و موسیقی زیبای فیلم
شود .نرگس آبیار به خاطر بازتاب احساسات عمیق به
بیننده ،آفرینش آلبومی پر از تصاویر چشمنواز از فرهنگ،
آداب ،گذشته و القای نگاهی اخالقی و ار زشم��دار
ستایش تحسین است.
به انسان ،پدید هها و وقایع
ِ

پیک خبر

روایتی موسیقایی از«رستم و سهراب» در شب یلدای ایرانی در وین
آیینگرامیداشتشبیلدادرخانهفرهنگایراندروینبرگزار
خواهد شد.به گزارش ایلنا سیام آذرماه و همزمان با شب یلدا
در تقویم ایرانی ،جمعی از هنرمندان و اصحاب فرهنگ ایران
و اتریش و کشورهای خاورمیانه در خانه فرهنگ ایران در شهر
وینگردهمخواهندآمدواینشبنیکورادرکناریکدیگرجشن
خواهند گرفت.در این برنامه روایتی موسیقایی و نمایشی از
داستان "رستم و سهراب" به طراحی و کارگردانی جواد نمکی

هنرمند و پژوهشگر تئاتر با سرپرستی و آهنگسازی مهیار
علیزاده روی صحنه خواهد رفت که تجربهای نوین از ترکیب
هنر نمایش و موسیقی خواهد بود .این اجرا با همکاری عماد
عطار زاده بهعنوان نوازنده پیانو و شهرام محمد بیگی بهعنوان
نوازنده دف روی صحنه خواهد رفت .در این نشست صمیمی؛
استاد دانشگاه وین و ریاست پژوهشگاه هنر اسالمی پروفسور
ریتر دربارهشبیلدادرفرهنگایرانیانسخنرانیخواهدکرد.

نکوداشتمقامادبیاستادعلیباقرزاده درچهارمینشبشاعرخراسانی
چهارمین شب شاعر خراسانی نکوداشت مقام ادبی استاد
علی باقر زاده(  بقا) برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومی دفتر گردشگری ادبی و ادبیات
گردشگری  حجتاالسالم علی عدالتی مجد مسئول این
دفتر با اعالم این خبر گفت  :در شب یلدا آرامگاه فردوسی
پذیرای شاعران دریکی دیگر از شبهای شاعران خراسانی

ب��ا ع��ن��وان « ش��ب ی��ل��دای ش��اع��ران��ه» ب�هپ��اس یکعمر تالش
ادیبانه مرحوم استاد بقا است.
ای��ن چهارمین ش��ب ش��اع��ر خ��راس��ان��ی اس��ت ک��ه ب��ه همت
انجمنهای ادب��ی ب��رای نکوداشت استاد بقا و نیز گرامی
داشت یاد و خاطره شعرای آرامستان فردوسی امروز از ساعت
 17تا  19در آرامگاه فردوسی برگزار میشود.

«رایان رینولدز» ستارهدار شد
«رای��ان رینولدز» بازیگر کانادایی با حضور
خ��ان��وادهاش در مراسم س��ت��ارهدار شدنش
در پیاد هروی مشاهیر هالیوود حضور یافت
.بازیگر «ددپ��ول» در حالی از ستار هاش در
پ��ی��اد هروی مشاهیر هالیوود رونمایی کرد
که شماری از طرفدارانش بالباس «ددپول»
شخصیتی که وی نقش آن را بازی کرده بود
در این مراسم حاضرشده بودند .سال ۲۰۱۶
سال خوبی برای این بازیگر  ۴۰ساله بود و
او با بازی در فیلم ابرقهرمانی «ددپول»که با
اقبالی غیرمنتظره روبهرو شد و بیش از ۷۸۰
میلیون دالر در سراسر جهان ف��روش کرد،
موفق ظاهر شد.
ورود «مایکل شین» به دنیای سیاست
بازیگر سرشناس بریتانیایی اعالم کرد برای
مقابلهباسیاستهایعوامفریبانهوپوپولیستی
راست افراطی از بازیگری فاصله میگیرد و
وارد دنیای سیاست میشود «.مایکل شین»
از همه فعالیتهای ب��ازی��گ��ریاش دست
میکشد تا با چیزی مقابله کند که معتقد است
«سیاستهایسختپوپولیستیجناحراست»
دربریتانیااست.اینبازیگر ۴۷سالهکهبیشاز
همه برای ایفای نقش تونی بلر در فیلم «ملکه»
بابازی«هلنمیرن»شناختهمیشوددرگفتگو
با تایمز افزود قصد دارد تا کمتر بازیگری کند و
شاید حتی این فعالیت را متوقف کند.

«خندوانه»امشبمیهمانخانههامیشود
نخستین قسمت از برنامه «خندوانه»
امشبمصادفباشبیلدابهصورتویژه
ساعت23رویآنتنشبکهنسیممیرود.
بهگزارشتسنیمنخستینقسمتازفصل
چهارم برنامه«خندوانه» دوشنبه 29آذر
جلویدوربینرفت.دراینقسمتکمدین
هایی که تاکنون همراه ای��ن مجموعه
تلویزیونی ب��ودهان��د حضور داشتند .به
گزارش میزان نخستین قسمت از فصل
جدید برنامه تلویزیونی "خندوانه" در
حالی روی شبکه نسیم میرود که رامبد

پاسداشت
یادناصرعبداللهی
درکنسرت بنیامین

جوانشمعتولد 45سالگیاشرادراین
برنامه فوت می کند.در فصل چهارم این
برنامه پرمخاطب تلویزیونی ،بخشهای
ویژهایبرایمخاطباندرنظرگرفتهشده
،کهیکیازاینبخشهامربوطبهحضور
نیما شعبان ن���ژاد شخصیت محبوب
فصل سوم "خندوانه" اس��ت .همچنین
از نکات مهم در سری جدید"خندوانه"
برگزاری مسابقه "خنداننده شو " برای
انتخاب بهترین خنداننده از میان مردم
است.دراینمسابقههرشخصمیتواند

یک کمدی کوتاه اج��را و آن را به برنامه
ارس��ال کند .ای��ن مسابقه در دو مرحله
داوری شده و در نهایت  16منتخب در
استودیوی"خندوانه"بهرقابتمیپردازند.

بنیامین خواننده موسیقی پاپ در جدیدترین کنسرت خود که  5دیم��اه در
تهران برگزار میشود یاد و خاطره ناصر عبداللهی خواننده فقید موسیقی را
با اج��رای برنامهای ویژه پاس میدارد.به گ��زارش مهر ،بنیامین بهادری که این
روزها «سالم بمبئی» را در حال اکران دارد آهنگساز یکی از محبوبترین قطعات
ناصر عبداللهی به نام «منو ببخش» است که آن را پنجم دی در دو سئانس در
سالن میالد نمایشگاه بینالمللی روی صحنه خواهد ب��رد .بنیامین در تالش
است برخی همکاران قدیمی خواننده ناصریا را نیز به این کنسرت دعوت کند.
بنیامین درباره همکاری با ناصر عبداللهی در قطعه «منو ببخش» گفت :ناصر
نگران بود مبادا از اجرای این ترانه برای سوءتعبیرهای شخصی یا خانوادگی
استفاده شود اما با من تماس گرفت و گفت که میخواهد خودش کار را اجرا کند و
آنقدر برای این کار انرژی گذاشت که یکی از آثار ماندگار او شد.
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