همراه با شاعران در کافه کتاب نام
این روزهای بهاری جان می دهد برای کتاب ،برای کافه.چه خوب به
کافه ای برویم برای کتاب و دیدار با شاعران.اگر به شعر عالقه دارید
یا دل تان کافه ای با حال و هوای شاعرانه می خواهد به «کافه کتاب
نام» سر بزنید .این جا محل رفت و آمد شاعران و نویسندگان زیادی
است که می توانید با آنها بحث و گفت و گو داشته باشید ،لحظاتی را
گوش به شعرخوانی شان بسپارید یا کتاب های شان را با امضا و دست
خط خودشان داشته باشــید .در خیابان کریمخان ،سراغ خیابان
خردمند جنوبی و کوچه یگانه را بگیرید .نبش همین کوچه «کافه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مهندس رضا محزونیه
سردبیر :مرضیه ربیعی

دفتر :تهران  ،بزرگراه جالل آل احمد ،بین خیابان

کارگر و اتوبان چمران  ،کوی پروانه  ،پالک ، 2واحد1
تلفن021 - 88019129 :

فکس021 -88353297 :

دفتر اصفهان  :میدان احمد آباد  ،ابتدای خیابان
مفتح ،ساختمان امام رضا(ع)

تلفن 031-32274794-32274791 :
امور مشترکین 031- 32274508 :
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کتاب نام» لحظات شاعرانه دلخواه تان را رقم می زند.
این کافه کتاب دو طبقه دارد که طبقه اول فروشــگاه است و جز
کتاب ،وسایل فرهنگی ،آلبوم های موسیقی ،صنایع دستی و ...نیز
برای فروش دارد .این کتاب فروشــی درصــدی تخفیف هم برای
کتاب های شعر نشر نیماژ در نظر گرفته که می توانید از این تخفیف
بهره مند شوید .طبقه باال هم کافه کتاب است .می توانید کتاب مورد
عالقه تان را انتخاب کنید و برای مطالعه به کافه بروید .دکور کافه هم
از عناصر فرهنگی تشکیل شده و قاب عکس ها روی دیوار فضای
جالبی را رقم زده است.این روزها این کافه به یک پاتوق فرهنگی برای

پیشنهاد
آخرهفته بخیر
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روابط عمومی 031- 32274514 :
لیتوگرافی و چاپ  :گلریز

پیشنهاد تئاتر

پیشنهاد فیلم
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«1مهتاب»
«مهتاب» فیلمی بســیار زیبا در ژانر درام است
که بری جنکینس نویسندگی و کارگردانی آن
را انجام داده است .داســتان این فیلم براساس
نمایشــنامهای به نام «پسران ســیاه پوست در
مهتاب آبی به نظر میرسند» از تارن آلوین مک
کرینی نوشته شده است .از بازیگران «مهتاب»
میتوان به تروانته رودز ،آندره هالند ،جانل مونا و
نائومی هریس اشاره کرد .این فیلم توانسته امتیاز
 ۹۹از ۱۰۰را در میان ۴۹نقد منتشر شده دریافت
کند« .مهتاب» از نظر نمــره چهارمین فیلم در
تاریخ وبسایت متاکریتیک است .دیوید رونی از
هالیوود ریپورتر از بازی بازیگران و فیلمبرداری
این فیلم تعریف کرده است .جاشــوا راتکوف از
تام اوت نیویورک از کارگردانی جنکینس تقدیر
کرده و نمره کامل را به این فیلم داده است .وی در
توصیف «مهتاب» گفته:بی شک دلیل رفتن ما به
سینما درک کردن ،نزدیکتر شدن و فهمیدن هم
نوعان خود است و «مهتاب» این امر را به خوبی
محققمیکند.

«2الال لند»
«الال لند»توســط دیمین شزل کارگردانی
شــده اســت .شــزل همچنیــن وظیفه
نویســندگی این فیلم را نیز بر عهده داشته
اســت .از بازیگران این فیلم میتوان به اما
استون،رایان گاســلینگ،جی کی سیمونز
وجان لجند اشــاره کرد .این فیلم داستان
یک دختر بازیگر و موزیسین است که برای
کار به لوس آنجلس میرود و آنجا عاشــق
میشود .این ســومین فیلمی است که اما
استون و رایان گاســلینگ در کنار یکدیگر
حضور پیدا میکننــد« .الال لند» در زمان
اکران با اســتقبال گســترده تماشاگران و
منتقدین مواجه شــد .با وجود اینکه اکثرا
از فیلمنامه نویســی و کارگردانی شزل قدر
دانی کردند ،بازی گاســلینگ و استون نیز
با استقبال منتقدین مواجه شد .همچنین
آلبوم موســیقی فیلم که توسط جاستین
هرویتز نوشته شــده نیز امتیازهای خوبی
دریافت کرده است .پیتر تراورز از رولینگ
استون «الال لند» را فیلم مورد عالقهاش در

Celebrity News
رها مانا :حاال دیگر اینســتاگرام معتبرترین منبع اخبار هنرمندان است ،اگر
می خواهید از هنرمندان و سلبریتی های مورد عالقه تان خبری به دست آورید،
کافی است نشریات زرد را کنار بگذارید و به جای آن سری به صفحه اینستاگرام
آنها بزنید .در هفته های گذشته صفحات اینستاگرام هنرمندان بیشتر حال و هوای نوروز و بهار را
داشت تا اخبار مربوط به کار و فعالیت های آنها .اما نگاهی به همین بهاریه ها نیز خالی از لطف نیست.

پژمان جمشیدی
پژمان جمشیدی که این روزها هم فیلم خوب ،بد ،جلف را
روی پرده سینماها و هم سریال دیوار به دیوار را روی آنتن
تلویزیون دارد ،با قرار دادن این تصویر در اینســتاگرامش
نوشت " :نوروز همگی خوش و شــاد .روح رفتگان  95در
نهایت آرامش .تو تعطیالت نوروز ایــن  2تا کار هدیه من
و همه کسانی که تو ساخت این  2اثر زحمت کشیدند ،به
شما عزیزان دل .اول این که دیدن فیلم سینمایی خوب،
بد ،جلف رو تو سینما از دست ندین .و
همچنین سریال دیوار به دیوار
به کارگردانی سامان مقدم
عزیز با کلی بازیگر با حال
و درجه یک .امیدوارم از
دیدن جفتش لذت ببرید.
دوستتون دارم ،پژمان".

لیال اوتادی
لیال اوتادی که این روزها فیلم سه بیگانه را بر
روی پرده سینما ها دارد ،با توجه به اینکه سال
 ،96سال خروس است ،عکس یک خروس را
در صفحه شخصی اش منتشر کرد و نوشت :
" امیدوارم با این آخرین پست سال ،1395
بدی ها بره و براتون خوبی تو راه باشــه .سال
نو مبارک" .
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ســال  ۲۰۱۶اعالم کرد .تام هنکس نیز این
تازه بودن ایده فیلم را ســتوده ومی گوید:
وقتی چیزی جدید میبینیــد ،چیزی که
نمیتوانستید تصورش را کنید ،خدا را شکر
میکنید که خلق شــد .به نظــر من «الال
لند» فیلمی اســت که دیگر استودیوهای
فیلــم ســازی از آن الگو خواهنــد گرفت.
موسیقیهای این فیلم نیز همگی درجه یک
و کامال جدید هستند.
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.3آباجان
بازیگران:فاطمــه معتمــد آریــا ،ســعید
آقاخانى،حمیدرضا آذرنگ ،شبنم مقدمى
فریبا متخصص،ملیســا ذاکــرى  ،و ماهان
نصیرى
فیلــم آباجــان بــه کارگردانــی هاتــف
علمیردانــی یکــی از فیلــم هــای خوب
جشــنواره فیلــم فجــر بود.فیلمــی که
علمیردانی آن را بهترین ســاخته خودش
می داند .داســتان آباجان در دهه شــصت

و در شــهر زنجان روایت مى شود و بیشتر
لوکیشن ها در شهر زنجان بوده است.
درواقع فیلم روایت خانواده اى است که در
دهه شصت در شهر زنجان زندگى مى کنند.
خانواده اى که جنگ و فضاى آن ســال ها
تأثیر زیــادى روى زندگیشــان مى گذارد.
آباجــان ،زن جا افتــاده ای اســت که در
ســال های جنگ در شــهر زنجان زندگی
مــی کنــد .پســرش خلیــل در جبهــه
مفقود االثر شــده اما او امیدواتر است که
خلیل بازگردد.یکــى از نقاط قوت این فیلم
بازى درخشــان فاطمه معتمد آریا اســت
علیمردانى درباره همــکارى با معتمد آریا
گفته :یــک بازیگر به معنــاى واقعى کلمه
حرفه اى اســت و حضورش رنــگ و بوى
دیگرى به نقش آباجان داد.
«.4خوب ،بد ،جلف» اگر هنوز فیلم «خوب،
بد ،جلف» را ندیده اید حتما سری به سینما
بزنید تا کمی از ته دل بخندید .در فیلم خوب،
بد ،جلف ،حمید فرخ نژاد ،پژمان جمشیدی،
سام درخشانی ،ویشکا آسایش و امیر مهدی
ژوله به ایفای نقش پرداختهاند .فیلم قاسمخانی
به هیچ خط قرمزی نزدیک نمیشود و کاری به
موضوعات و مسائل اجتماعی ندارد .قاسمخانی
واضح میگوید میخواهد بینندهاش را بخنداند
و اوقات خوشی برایش فراهم سازد و کاری به
بقیه مسائل ندارد .نکته مثبت این رویکرد این
است که در چنین مواردی فیلم به ورطه ابتذال
میافتد« ،من سالوادور نیستم» و «پنجاه کیلو
آلبالو»ازنمونههایاینرویکردسطحیهستند

که باوجود فروش خوب ،خود بینندگان اذعان
به سخیف بودن نوع کمدی این فیلمها داشتند،
مسئلهای که فیلم قاسمخانی از آن دورمانده
است و این مثبتترین و مهمترین نکته فیلم
«خوب ،بد ،جلف» است.
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درحال حاضرمخاطبان سینمای ایران بیش از
هر زمان دیگری نیازمند فیلمهایی شوخوشنگ
و ساده هستند تا آنها راه به خنده وادارد .اص ً
ال
خود قاسمخانی با شــوخی با سینمای ایران در
این فیلم ،به وضوح رویکردهای سینمایی ما را
نشان میدهد .قاسمخانی که از شوخی با خودش
هم واهمهای نــدارد ،در «خوب ،بــد ،جلف» با
تمام ســنت فیلمسازی ما شــوخی میکند ،از
ملودرامهای پر از اشــک و آه تا فیلمهای هنری
و حتی هنری نما .حضورمانی حقیقی در نقش
فیلمسازی که میخواهد یک فیلم هنری بسازد
و اسیر این دو نابازیگر شدهاست نهایت طنز فیلم
است .چه کسی است که نداند پشت « ۵۰کیلو
آلبالو» خالق «اژدها وارد میشود» و «کنعان»
قرار داشته است.

کامبیز دیرباز

میالد کیمرام
میالد کیمرام ،بازیگر سینما و تلویزیون
که سال  95در فیلم های زیادی از جمله
آخرین ســاخته تهمینه میالنی ایفای
نقش نمود ،عکسی از سفره هفت سین
خود در صفحه اینســتاگرامش منتشر
کرد و اینگونه نوشــت " :این همه ناز و
تنعم که خزان می فرمود ،عاقبت در قدم
باد بهار آخر شــد .حضرت حافظ .سال
نو مبارک ،آرزوی سالمتی و بهنرین ها
برای شما ".
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شبنم قلی خانی

شبنمقلیخانیکهجایزهبهترینبازیگر
زن را از برنامه  3ستاره برای سریال 8/5
دقیقه ،با رای مردم به دست آورد ،عکسی
از خود به همراه میالد کیمرام و کامران
تفتی قبل از دریافت جایزه در اینستاگرام
قرار داد و نوشــت " :خدا رو شکر اولین
عیدیمو از دست شما همراهان و عزیزانم
گرفتم ،این که با رای مــردم به عنوان
بهترین بازیگر زن انتخاب شدم خیلی
برام ارزشمنده ،خیلی .بهترین ها رو در
سال جدید براتون آرزو میکنم".

اما کامبیــز دیرباز که چنــد ماهی از
سال  95را مشــغول بازی در مجموعه
تلویزیونی لبخند رخساره به کارگردانی
بهرنگ توفیقی بــود ،عکس جالبی در
صفحه شــخصی اش قرار داد و نوشت
" :ســال نو مبارک .مثل این خروســه
نباشید! به خانم ها احترام بگذارید365 .
روز پر از سالمتی و کار و پول برای تک
تکتون از خدای مهربان آرزو دارم" .

اخبار هنرمندان

تئاترشهر
نوید محمدزاده در آخرین نامه
تماشاخانه پالیز ،سالن۲
زمان اجرا :تا شنبه ۱۹فروردين
ساعت۱۸:۰۰ :
نویسنده و کارگردان :مهرداد کوروشنیا
بازیگران :نوید محمدزاده ،میثم نوروزی ،پوریا رحیمی سام
با صدای :باران کوثری
مدیر تولید و مجری طرح :محمد قدس
دستیار کارگردان و برنامه ریز :حسین ایرجی
طراح صحنه :آروند دشت آرای
آهنگساز :علی شهبازی
کاری از گروه "تئاتر بهمن"
 اجرا شــده در خانه نمایش اداره تئاتر براى اولین بار درسال ١٣٨٩
 اجرا شده در فستیوال اسپولتو ایتالیا در سال ٢٠١١ اجرا شده در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر براى دومینبار در سال ١٣٩٣
 اجرا شده در تئاتر باران براى سومین بار در بهمن و اسفند ١٣٩٣و فروردین ١٣٩۴
 دریافت جایزه نخســت طراحی صحنه از نگاه منتقدینبیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر
 جایزه بهترین بازیگر مرد دوازدهمین جشن بازیگر خانهتئاتر براى پوریا رحیمى سام در سال ١٣٩٣
حمان،با بازی نوید محمد زاده جوانی ســادهدل از خطه
شمال ایران است .او که روزهای آخر خدمتش را میگذراند،
به دست ه دیدهبانی منتقل شده است و باید چند روزی را آنجا
بگذراند تا نام ه ترخیصش برسد .از آنسو ،وی در روستای
خود با دختری نامزد است و از وی نامهای دارد که معشوق
در آن نامه با جمالتی ساده و معمولی ،از احوال جوان عاشق،
سراغگرفته اســت .رحمان از فرمانده میخواهد تا نامه را
بخواند تا مطمئن شود وی گرفتار عشق است و برای همین
عشق هم باید زنده بماند .فرمانده که مردی سیساله و عیالوار
از خطهیکردستان است ،چونان خود رحمان سواد خواندن
ندارد و لذا خوانش نامه به ناچار به اسماعیل که جوانی 15
ساله و اهل تهران است واگذار میشود .مطالب نامه چنان
سادهانگارانه اســت که جز خو ِد رحمان آن دو دیگر هیچ
نشانهای از عشق در آن نامه نمییابند .نکت ه اساسی دقیقاً
همینجا رخ مینمایاند .رحمان ،همواره با کلماتی ساده
و جمالتی معمول با معشــوق حرف زده است و در مقابل
نیز از معشوق هم همان بازخورد را دیده است .اینجاست
که فرماندهی بیسواد ،از زبان رحمان و به قلم اسماعیل و
البته مشارکت اسماعیل در جملهبندیها ،نامهای یکسره
متفاوت به معشوق مینویسد و در آن از زیباییهای یار داد
سخن میدهد.
داستان هرچند در دوران جنگ تحمیلی و در یکی از مناطق
دورافتاده جنگی میگذرد اما کشاکش اصلی داستان ،میان
فرمانده دسته و دو تن از سربازان تحتامر وی رخ میدهد.

این دســت ه کوچک که در حقیقت دیدهبان هســتند ،در
منطقهای دورافتاده ،وظیفه دارند تا تحرکات دشمن را رصد
کرده و گزارش دهند .میان فرماندهی دسته و سربازان تحت
امرش ،به فراخور موقعیتهای زمانی ،مجادالت کالمیای
شکلمیگیردکهاساساًحولمحورشکاففرهنگیوتفاوت
سنی آنها بروز و نمود پیدا میکند .این محاورات ،با قلم
شیوا و ملیح مهرداد کوروشنیا ،تمی مفرح پیدا کرده است
که با داشتن رویهای کمیک ،در زیرساختهای عمیق آن،
مفاهیمی عمده،مثل عشق ،تعهد ،جوانی ،زندگی ،جنگ،
صلح و مرگ نهفته است.
آخریننامه ،بیوقفه مخاطــب را میخنداند و از ورای این
خندههای عمیقاً معنادار ،وی را بــا دنیای مفاهیم عمده
انســانی درگیر میکند .مفاهیمی که زیــر آوار فریب و
منفعتطلبی ،اینک شــاید رنگی متفاوت و کارکردی
گوناگون به خود گرفته است.
آخریننامــه ،اما این الیههای عاریتــی را از روی
این مفاهیم عمیقاً انسانی کنار میزند و از زبان
انسانهایی ساده ،بیریا و عمیقاً رمانتیک ،به
بازتعریف آنها همت میگمارد
درباره متن
نمایشــنامه «آخریننامــه» در قالــب
رئالیســم نگاشــته شــده  ،امــا تلفیق
موقعیتهای کمیــک ،در بافت زبانی با
عمــق تراژیک اثر در الیههــای زیر آن
مفهومی نئورئالیســتی به اثر بخشیده
است.
قصه نمایشــنامه ،ابتدا به ساکن ،ایستا
اســت و حول تفاوت کاراکترها به لحاظ
فرهنگی و جبر جغرافیایی پرسوناژها شکل
میگیرد اما با ورود کاراکتر رحمان به داســتان،
فراخ میشود و دامنهای از مفاهیم عمد ه انسانی از
عشق تا جوانی ،از جنگ تا صلح ،از غیرت تا ناموس
و از زندگی تا مرگ را در بر میگیرد.

هنرمندان جوان تبدیل شده و بسیاری از این شاعران و نویسندگان،
جشن امضا و رونمایی کتاب های خود را در این کافه برگزار می کنند.
همین چند ماه پیش بود که بهنوش بختیاری ،بازیگر و علیرضا آذر،
شاعر ،جشن امضای کتاب های خود را در این کافه برگزار کردند .
مسلما وقتی کافه ای با مدیریت چند شاعر و ترانه سرای جوان اداره
شود ،همه چیز بوی شعر به خود می گیرد.حتما بین ترانه سراهای
موفق حسین صفا ،در بین غزل سرایان مطرح کاظم بهمنی و بین
سپیدسرایان جوان هم بهزاد عبدی را می شناسید؛ شاعرانی که اداره
کنندگان این کتاب فروشی و کافه کتاب هستند.

