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 این روزها بیست وهفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان در همدان، در حال برگزاری است. عباس 
جمشیدی فر در حاشیه این جشنواره، درباره بهترین نوع نمایش برای کودکان، گفت: » اگر من کودک داشتم بیشترین 
تالشم این بود که بیشتر خیمه شب بازی ببینند چون هم با تئاتر عروسکی و هم با فرهنگ کم رنگ شده ی کشور آشنا 
می شوند. نوع نگاه این نمایش به شدت رویکرد کمدی و انتقادی دارد و موسیقی درونش جاری است بنابراین بچه ی من 
از کودکی یاد می گیرد که نگاهش به موسیقی، نمایش و کمدی چگونه باشد، چگونه راحت حرف بزند و بتواند نمایش 

آیینی ببیند.« / خبرگزاری ایسنا

خودنگاره ای که در سال 1۹07 توسط »ارنست کیشنر« نقاش آلمانی اکسپرسیونیست خلق شده است، این 
نقاش را با استفاده از ضربات بزرگ قلم مو و رنگ های سرزنده به تصویر می کشد. حاال قرار است این نقاشی با موافقت 
وارثان آن، در حراجی آثار هنر مدرن و معاصر ساتبیز که در بیست و نهم ژوئن برگزار می شود، به مزایده گذاشته شود. 
کارشناسان ارزش تقریبی این تابلو نقاشی را که »خودنگاره با پیپ« نام دارد، بین ۹.۸ الی 14.7 میلیون دالر برآورد 
کرده اند. اگر این خودنگاره با باالترین قیمت تخمینی فروخته شود به جمع پنج نقاشی گران قیمت متعلق به این 

هنرمند اضافه خواهد شد / خبرگزاری ایسنا

خودنگارهای15میلیوندالریتوصیهبهتماشایخیمهشببازی

 سیروس همتی بازیگر، کارگردان، نمایشنامه نویس و طراح صحنه، اخیرا در نمایشی 
کمدی به نام »شهادت پیوتر اوهه« نقش پیوتر اوهه را ایفا کرد. نمایشی که به کارگردانی 
غالمرضا عربی از اول اردیبهشت تا سی و یکم خرداد 1401 در تاالر حافظ روی صحنه رفت. 
سیروس همتی درباره این نمایش گفت: »من در مقام بازیگر نقِش پیوتر اوهه، موقعیت ورود 
مامور مالیات را در زندگی واقعی خود احساس کردم، بروکراسی اداری را احساس کردم، 
این مسئله را که افراد مختلف در شرایط مختلف وارد زندگی انسان می شوند و بی مالحظه 
آرامش او را به نفع خود برهم می زنند و خلوتکده اش را خراب می کنند طی پنجاه ســال 
زندگی و در این جامعه و روزگاری که سپری می کنم، به درستی احساس کردم. چه چیزی 
بهتر از آن که نقشی را بر عهده بگیرم که نمونه های آن در جامعه و زندگی واقعی به خوبی 
دیده می شود. از طرفی برای هر بازیگری ایفای نقش اول، مهم و خواستنی است، به خصوص 
که بازی در یک کمدی ســیاه، دقیقا آنجایی که باید حس به ظاهــر خندیدن و در باطن 
گریستن را به درستی به مخاطب القا کنی، تبحر و تجربه خاصی می خواهد و چالش جذابی 

است پس دوست داشتم توانایی خودم را در ایفای این نقش محک بزنم.«
او ادامه داد: »من هیچوقت خودم را در محک قیــاس قرار نمی دهم اما خیلی صادقانه 
بگویم که اگر اســتقبال مردم، پیام ها و نظراتشان و نوع تشویق شــان را در نظر بگیریم، 

می توانیم بفهمیم آیا توانسته ام در این نقش موفق عمل کنم یا خیر. 
وقتی مردم بعد از دیدن نمایش از من عکس می گیرند و در فضای مجازی با دیگران به 
اشتراک می گذارند و آنها را هم به دیدن نمایش تشویق می کنند، نتیجه می گیرم که موفق 
بوده ام. اما می توانم بگویم این نقش را از تمام نقش هایی که قبل از آن بازی کردم یک سر 

و گردن باالتر می دانم.«
همتی همچنین درباره اولین تجربه کاری خود با کارگردان این نمایش گفت: »مدت 
زیادی ست که غالمرضا عربی را می شناسم. او باب جدیدی را در تئاتر نابینایان و ناشنوایان 
باز کرد. همیشه دوست داشتم با او همکاری کنم اما این اولین باری است که فرصت دست 
داد. او اصرار داشت که ایفای این نقش برعهده من باشد و من اوایل فکر می کردم این اصرار 
به دلیل روی بورس بودن چند پروژه اخیری ســت که در آنها بازی کرده ام اما بعد از قبول 

نقش فهمیدم، او به درستی تشابهاتی را میان من و پیوتر اوهه تشخیص داده است.«
او در پاسخ به این پرسش که آیا شوخی های این نمایش کامال برآمده از متن بود یا صرفا 

شیوه ای برای جذب بیشتر مخاطب؟ گفت: ما کامال به متن وفادار بوده ایم. 

مسلما خالقیت بازیگر و کارگردان در اجرای متن دخیل می شود اما آنچه 
شما به آن اشاره کردید ربطی به جذب مخاطب نداشت و  برای پیشبرد هدف 
و مفهوم متن ضروری بود. شاید حتی اگر دستمان بازتر بود در این شوخی ها 

کمی هم غلو می کردیم تا مخاطب حض کالمی بیشتری ببرد. به هرحال تمام 
دیالوگ های ما در متن بود.

و نظر همتی دربــاره بازبینی اثر و چالش هایش »اجازه دهیــد صادقانه بگویم. 
این بازبینی زمانی انجام شد که تغییرات اساسی مثل تغییر مدیریت هنوز اتفاق 

نیافتاده بود. من فکر می کنم ما جزو آخرین نمایش های دوره قبل از تغییرات 
هستیم. به تازگی شنیدم که بعد از این در بازبینی ها برخی از روحانیان نیز 

ندارد اما بهتر است در حضور خواهند داشت و البته اصال اشکالی 
هر حوزه ای متخصصان آن حوزه شرکت 
داشته باشند. در هرحال بنده بعید می دانم 

این متن در آینده بتوانــد بازهم اجازه اجرا 
داشته باشــد.« او درباره فعالیت های تازه خود 
گفت: »سر تمرین نمایشی به نام »خانه خراب« 
هستم به کارگردانی حمیدرضا پورحکیم که 
قرار است در تماشاخانه ملک روی صحنه برود. 

همچنین در حال نگارش فیلمنامه ای هستم به نام 
»ایجنت« که طرح اولیه آن از اشکان درویشی است. 

همینطور درحال ایفای نقش کوتاه اما 
موثری هستم در سریال»شهباز« 

به کارگردانی حمیدرضا لوافی و امیدوارم این پروژه ها را نیز 
با موفقیت به اتمام برسانم.« / خبرگزاری صبا

سیروسهمتیاز»شهادتپیوتراوهه«تاسهکارتازهاشگفت؛
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