
سپید: سرمایه گذار فیلم »ائو« )خانه( گفت: »خانه 
یعنی یک چهاردیواری که هرکسی خاطرات 
شیرین خود را در آن تجربه می کند و درعین حال 
در آنجاست که  شخصیت اجتماعی او شکل 
می گیرد. ما به خود افتخار می کنیم که امشب در 
کنار شما هستیم و می خواهیم فیلمی را ببینیم 
که به زبان ترکی ساخته شده است. ماجرای 
فیلم»ائو« هم تجربه ای است در یک خانه که از 
دل زبان مادری مان ترکی برآمده و امیدواریم 

که به دل بنشیند.«
صفیه اصالنی که در آیین دیدار و اکران 
خصوصی فیلم سینمایی »ائو« )خانه( شامگاه 
بیست  و چهارم مهرماه در موزه سینما حضور 
داشت، ادامه داد: »جمعیتی که در اینجا هستند 
همواره حامی ما بوده اند و ما را یاری کرده اند 
تا بتوانیم این فیلم را امشب در اینجا نمایش 
دهیم. فیلم »ائو« در جشنواره فیلم فجر نمایش 
داده شد و درخشید. امیدواریم که همه فیلم ها 
بتوانند با زبان مادری شان ساخته و برای جهانیان 
نمایش داده شوند و ایران هم در این زمینه 
حرفی برای گفتن داشته باشد. هم چنین از شما 
می خواهم در این ایام که سفرهای جهانی فیلم 
از ایستگاه جشنواره فیلم توکیو، آغازشده است، 

بازهم ما را همراهی کنید.«
مجری مراسم  سپس از اصغر یوسفی نژاد، 
فیلم نامه نویس، کارگردان و تهیه کننده فیلم 

دعوت کرد تا روی صحنه بیاید.
کارگردان فیلم »ائو« پس از خوشامدگویی 
سخنان خود را بابیان نکته ای در باب اهمیت 
مخاطب آغاز کرد و افزود: »به نظر من یک 
فیلم هیچ موجودیتی ندارد مگر زمانی که به 
دید مخاطب می رسد. بسیاری از کسانی که 

در اینجا هستند، استادان من هستند و من از 
آنان که از اهالی رسانه و منتقدان هستند، بسیار 
یاد گرفته ام و افتخار این را داشته ام که استادانی 
از هر دو گروه داشته باشم تا از آنان بیاموزم.«
اصغر یوسفی نژاد در ادامه چنین گفت: 
»در اینجا می خواهم از عوامل فیلم، مجموعه 
دوستانی که بدون کمترین توقع باالترین توان 
خود را برای ساخت این فیلم به کار گرفتند و 
ماه ها در جلو و پشت دوربین زحمت کشیدند، 
تشکر کنم. همچنین سپاس دیگرم از گروه 
هنروتجربه است که فیلم ما را الیق دانستند تا 

در گروه درخشان  خود نمایش دهند.«
او پس از بیان این سخنان، از رامین ریاضی 
و محدثه حیرت به نمایندگی از دیگر بازیگران 

فیلم دعوت کرد تا روی صحنه بیایند.
رامین ریاضی بازیگر نقش مجید گفت: »ما به 
نمایندگی از همه بازیگران فیلم اینجا هستیم و از 
شما که به تماشای فیلم آمده اید تشکر می کنیم 
و امیدواریم خدا به شما قدرت دهد تا همچنان 

در گروه هنر و تجربه حضورداشته باشید.«
مراسم با نمایش فیلم»ائو« برای حاضرین 

در سالن به پایان رسید.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
»سایه که به خاطر ازدواج، از شش سال پیش 
ارتباطش را با خانواده  قطع کرده است، زمانی به 
خانه برمی گردد که طبق وصیت پدرش مأموران 
جسد او را به اتاق تشریح دانشگاه منتقل می کنند. 
اما سایه نمی تواند با این وصیت نامتعارف 

کنار بیاید.« در این آیین دیدار رامین ریاضی، 
محدثه حیرت، غالمرضا باقری، صدیقه دریانی 
از بازیگران فیلم و حسین قورچیان، حمید 
مهرافروز، امیر اطمینان و همچنین صفیه اصالنی 
سرمایه گذار و اصغر یوسفی نژاد تهیه کننده، 
نویسنده و کارگردان فیلم »ائو« حضور داشتند.
»ائو« میزبان مهمانان بسیاری از اهالی سینما و 
فرهنگ بود؛ ازجمله هوشنگ گلمکانی، عباس 
یاری،جعفر صانعی مقدم، احمد امینی، رضا 
ناجی، الدن طاهری، اسماعیل میهن دوست، 

امیر توده روستا و...
فیلم سینمایی »ائو« )خانه( از بیست و سوم 
مهرماه در گروه و هنر و تجربه و هم زمان در 

تهران و شهرستان ها اکران شده است.
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فرامرز شکرخواه 
براثر سرطان درگذشت 

و  سازنده  شکرخواه،  فرامرز  ایسنا: 
نوازنده تار و سه تار، در سن ۵6سالگی 
درگذشت. نعیم خاتونی - سازنده ساز و 
همکار شکرخواه - ضمن تائید این خبر 
اظهار کرد: »فرامرز شکرخواه یک سال 
و نیم درگیر سرطان بود و این بیماری به 
ریه و کبد او رسیده بود. او یک سال و 
نیم جنگید و ساعت ۵ عصر سه شنبه 2۵ 
مهرماه درگذشت.« او در ادامه اظهار کرد: 
»مراسم خاک سپاری احتماالً پنجشنبه 27 
مهرماه در مشهد برگزار می شود. قرار 
است او را در منطقه ای به نام عنبران 
مشهد به خاک بسپرند که مادرش قباًل در 
آنجا به خاک سپرده شده است.« فرامرز 
شکرخواه برادر یونس شکرخواه - استاد 
ارتباطات - بود. در همین راستا معاون 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  مطبوعاتی 
اسالمی هم در پیامی درگذشت برادر 
دکتر شکرخواه را تسلیت گفت. در پیام 

حسین انتظامی آمده است:
»انا هلل و انا الیه راجعون

برادر عزیز، جناب آقای دکتر یونس 
شکرخواه

پس  ارجمندتان  برادر  درگذشت 
از دوران طوالنی بیماری را صمیمانه 
تسلیت عرض می کنم. خداوند مهربان، 
روح آن عزیز را مشمول رحمت واسعه 
قرار دهد و به جنابعالی که از چهره های 
شهیر و مؤثر رسانه هستید و همچنین 
عنایت  اجر  و  صبر  معزز،  خانواده 

فرماید.«

ولز  »اورسن  بلیت فروشی 
برای  می کند«  صحبت 

کودکان اوتیسم 
مهر: عواید اکران مستند »اورسن ولز 
نیما  کارگردانی  به  می کند«  صحبت 
قلیزادگان روز یکشنبه 3۰ مهر صرف 
امور خیره می شود. فیلم مستند »اورسن 
ولز صحبت می کند« به کارگردانی نیما 
قلیزادگان از اواخر شهریورماه در گروه 
»هنر و تجربه« اکران شد و تنها نمایش 
مهرماه آن در تهران به آخرین روز این 
ماه اختصاص دارد که ساعت 17 در 
خانه هنرمندان تهران برقرار است. قرار 
است عواید حاصل از فروش بلیت های 
این اکران که در روز یکشنبه 3۰ مهرماه 
برگزار می شود، به انجمن خیریه کودکان 
اوتیسم ایران برسد. »اورسن ولز صحبت 
می کند« مستندی است که به زندگی ولز، 
کارگردان مطرح آمریکایی می پردازد و 
فراتر از مرور کارنامه سینمایی او، زوایایی 
از زندگی شخصی خالق »همشهری 

کین« را به نمایش می گذارد.

خبر
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پرده نقره ایچهره

مهر: میرطاهر مظلومی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون به دلیل 
شکستگی مهره کمر تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال 

حاضر به منزل منتقل شده است.
میرطاهر مظلومی بازیگر سینما، تئاتر و 
کمر  مهره  دلیل شکستگی  به  که  تلویزیون 
درباره  گرفت،  قرار  جراحی  عمل  تحت 
شمال  »در  گفت:  خود  جسمانی  شرایط 
کشور بودم که به دلیل زمین خوردن مهره 
اول کمرم شکست و با آمبوالنس به تهران 
منتقل شدم تا تحت عمل جراحی قرار بگیرم. 

جراحی انجام شد و حاال به منزل منتقل شده ام.«
او اظهار کرد: »خدا را شکر به لحاظ جسمانی بهترم و 

می توانم آرام آرام راه بروم.«
این گونه  درمان  برای  نکته  مهم ترین  اینکه  بابیان  مظلومی 
شد:  یادآور  است،  روحیه  حفظ  آسیب دیدگی ها  و  بیماری 
نمی کنم  کار  و  می مانم  خانه  در  »وقتی 
می شوم.  اذیت  و  می آید  پایین  روحیه ام 
از دوستان و  تازه متوجه شدم که بعضی 
جراحی  عمل  تحت  که  تئاتری  همکاران 
داشتند.  بودند، چه حالی  قرارگرفته  قلب 
شرایط  این گونه  در  که  نکته ای  مهم ترین 
به روند درمان کمک می کند، حفظ و باال 

رفتن روحیه است.«

انتخاب اسم يک مخدر برای يک فیلم 

هنرآنالین: نام فیلم سینمایی »بالن« به کارگردانی مسعود 
تکاور به »کروکودیل« تغییر پیدا کرد.

مسعود تکاور کارگردان فیلم سینمایی »بالن« درباره 
تغییر نام این فیلم گفت: »به دنبال نامی مناسب برای 

فیلم بودم تا نگاه ویژه ای را که در آن 
دارم، بهتر نشان دهد به همین دلیل نام 
»کروکودیل« را برای آن انتخاب کردم.«
تکاور درباره »کروکودیل« توضیح 
داد: »این نام جاذبه هایی برای مخاطب 
دارد از سوی دیگر »کروکودیل« ماده 

مخدر جدیدی با اثرات بسیار مخرب، سریع و کشنده 
است که گفته می شود هنوز ناشناخته بوده و قربانیان 

زیادی گرفته است.«
»کروکودیل«  حادثه ای  سینمایی  فیلم  عوامل 
تکاور،  مسعود  کارگردان:  و  نویسنده  از  عبارت اند 
سرمایه گذار:  ندوشن،  جامعی  عزت اهلل  تهیه کننده: 
یوسف نادعلی. بازیگرانی که در این فیلم به ایفای 
عبارت اند  پرداختند  نقش 
اندیشه  تهامی،  کوروش  از 
الهه  مهری،  حسین  فوالدوند، 
رامین  یزدانی،  رضا  حصاری، 
آزاد،  چهره  افسانه  پرچمی، 

رامتین خداپناهی و... .

زجر 
سرطان 

بدخیم را 
کشیدم

نخستین مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک ظهر با حضور علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انوشیروان محسن بند پی رئیس سازمان بهزیستی 
افتتاح شد. این مرکز از چندی پیش فعالیت های خود در زمینه نگهداری از مادران 

و کودکان خردسالشان را آغاز کرده بود. 
                مهر

مراسم روز ملی پارالمپیک.
               تسنیم 

آیین افتتاحیه ی فیلم »ائو« با حضور عوامل این اثر برگزار شد  

»ائو« کالبدشکافی را به چالش می کشد 

آخرین وضعیت جسمی ابوالفضل مقدر پیشکسوت تعزیه

حال پیر تعزيه خوب نیست 
 الناز اسکندری

 

این روزها باید برای پیشکسوت هنر تعزیه، حاج ابوالفضل مقدر که سال ها برای 
احیای سنت های آن کوشید، دعا کرد.

حاج ابوالفضل مقدر یکی از آخرین عاشقان تعزیه است. مردی که تمام سرمایه اش 
را پس از پیروزی انقالب اسالمی، تبدیل به همت کرد و با این همت، چند دهه 

برای گروه های تعزیه وسایل اجرا ساخت. قبای اشقیا و سپر اولیا.
نوشتیم که به سراغش رفتیم تا درباره کارگاه خالقانه او صحبت کنیم. درباره 
این که چطور سال ها، با ذهن هنری و دستان فنی، بسیاری از قالب های کار را خودش 
طراحی کرد و تک تک پارچه ها را هرسال چطور به بافنده ها سفارش می داد. با 
عشقی که به امام حسین )ع( داشت و دلی که برای هنر آیینی این کشور می تپید. 
اما، به خانه اش که رسیدیم دیگر دیر بود. خودش و همسرش در بستر بیماری 
افتاده بودند و پسرش تک تک وسایل کارگاه را می فروخت تا هزینه بیماری آن ها 
را بدهد. این بخشی از یک نمایش تراژیک نیست. حقیقت زندگی پیشکسوت 

نمایش این کشور است. چه شما باور بکنید و چه مدیران این شهر باور نکنند.
با پیگیری صندوق حمایت از هنرمندان، ابوالفضل مقدر بیمه شد. این کاری 
بود که از عهده آن ها برمی آمد و پسرش در هر تماس از من می خواست که بابت 

آن از مدیران تشکر کنم.
اما، حال جسمی ابوالفضل مقدر وخیم تر از این حرف هاست. خانه در آستانه 
زوالی که در آن زندگی می کند، فاقد امکانات اولیه نگهداری بیمار است. آن هم 
برای  را  او  بار  باید روزی چند  ندارد و پسرش  بیمار ریوی. توان حرکت  یک 
نظافت به حیاط خانه بیاورد. داخل خانه سرویس بهداشتی و حمام ندارد و فصل 

سرد سال هم که نزدیک است.
عیادت مسجد جامعی از ابوالفضل مقدر از سازندگان قدیمی اسباب تعزیه خوانی
را  آن  و  ندارد  مادر  و  پدر  از  نگهداری  بابت  مقدر، گالیه ای  ابوالفضل  پسر 
تأمین  کم وزیاد  کارگاه  وسایل  فروش  با  را  هزینه ها  حتی  می داند.  خود  وظیفه 
می کند. هرچند این پرستاری تمام وقت، یکی دو سالی است که او را از زندگی 
محروم کرده است. او فقط پرستار است. همین. نه شغلی، نه تفریحی و نه دوستی 
اما او فقط نگران زمستانی است که پیش روی ماست. برای فروش  و آشنایی. 
خانه مشکل دارند زیرا در بافت فرسوده محله سرچشمه است و مشکالت پیچیده 
خود را دارد. خانه بدون حمایت شهرداری قابل فروش نیست. مسئوالن آمدند و 

وعده هایی دادند اما امروز انگار که آن خانه اصاًل خانه ای نباشد! هیچ چیز تغییری 
انتظار  انگار که همه مردم این شهر در  نکرد. خانه سرد و رو به ویرانی است. 
نشسته ایم که آخرین کارگاه تعزیه این شهر، بر سر صاحبش فروبریزد و بعد مرثیه 
ویران  شود،  موزه  می توانست  که  کارگاهی  که  بخوانیم  مرثیه  بنشینیم  بخوانیم! 
شد. آن هم بر سر یکی از عاشقان امام حسین )ع(. و بعد به هم بگوییم راستی 
می دانستی خانه او کنار حمام فیلم "قیصر" بود؟ یک کوچه پایین تر از خانه-موزه 
آیت اهلل مدرس؟ خانه ابوالفضل حری، نه خانه است و نه موزه. او نه قیصر است 
و نه آیت اهلل مدرس. نه می توان از آن رفت و نه می توان در آن زندگی کرد. این 
چه ویرانی عمیقی است. مگر می شود راهی که از کربال و از عزای ساالر شهیدان 
آغازشده، این طور به بن بست رسیده باشد؟ آن هم در روزهایی که در خیابان های 
این شهر غوغا است. در روزهایی که روی سردر و دیوار و در شهرداری و تمام 
نهادهای فرهنگی این شهر، پرچم عزا زده اند و همه یک صدا به "هل من ناصر..." 
لبیک می گویند، مگر می شود پیرمردی در گوشه این شهر، در حال مرگ باشد و 
هیچ کس، حتی مشتری های عبا و کاله خود او، نشنوند صدایش را؟ مگر می شود 

در این روزها نشنید صدای پیشکسوت آیین عزا را؟
پسرش برایم یک عکس فرستاد. مثل همیشه بدون هیچ توقع و بغضی. فقط 

نوشت: بگو مردم برایش دعا کنند!

به دلیل شکستگی مهره کمر

میرطاهر مظلومی جراحی شد


