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در پ�ی انتخاب مقص�ود نعیمی ذاکر ب�ه عنوان 
مدیرعام�ل جدید خان�ه تئاتر، ای�رج راد، رییس 
هیات مدیره ای�ن خانه توضیحات�ی را درباره این 

انتخاب ارایه می کند.
شامگاه ش��نبه اول مرداد ماه، مقصود نعیمی ذاکر که 
بیش��تر در حوزه تلویزیون و نشر دارای سابقه مدیریتی 
است، به عنوان مدیر عامل تازه خانه تئاتر انتخاب شد و 
حاال ایرج راد درباره این انتخاب به ایسنا می گوید: مدتی 
بود که در هیات مدیره خانه تئاتر صحبت بر سر این بود 
مدی��ر عاملی را انتخاب کنیم که مدیری فرهنگی هنری 
باشد اما فعال تئاتر نباشد زیرا بر اساس تجربه های قبلی 
به این نتیجه رس��یده بودیم کس��انی که در تئاتر فعال 
هس��تند، عموما درگیر کارهای اجرایی خود می شوند و 
نمی توانن��د به عنوان یک مدی��ر عامل آنچنان که باید و 

شاید وقت و انرژی بگذارند.
او ادام��ه می ده��د: اگر یک فعال تئات��ری را به عنوان 
مدیر عامل انتخاب می کردیم، ایشان یا باید از کار هنری 
چشم پوشی می کرد و تمام هم و غم خود را مصروف امور 
خانه تئاتر می کرد یا اینکه نمی توانست به طور کامل به 
مس��ئولیت مدیر عاملی خود بپردازد که در هر صورت، 
اتفاق خوبی نبود و دیده ایم چنین انتخابی، آس��یب های 
زیادی به همراه داش��ته اس��ت. بنابراین ب��ه این نتیجه 
رس��یدیم فردی را انتخاب کنیم که ب��ه مقوله مدیریت 
فرهنگی هنری آش��نا باشد اما در عین حال فعال هنری 
نباش��د. ضمن اینکه در بخش هایی دارای اعتبار باشد و 
بتواند ما را برای رسیدن به اهداف خود در جهت پیشبرد 
تئاتر، یاری رس��اند. رزومه آقای نعیم��ی ذاکر به خوبی 
نش��ان می دهد ایش��ان دور از فضاهای فرهنگی هنری 
نبوده اند و در این زمینه دارای تجربیات متعدد هستند.

راد با بی��ان اینکه گزینه های دیگ��ری هم برای مدیر 
عامل��ی خانه تئاتر مطرح بوده اند، اضافه می کند: از میان 
گزینه های مطرح ش��ده، آقای نعیمی ذاکر را مناسب تر 
دیدی��م. ضمن اینکه به هر حال وقتی ش��ما گزینه ای را 
برای مس��ئولیتی در نظر می گیرید، آن شخص هم باید 
ب��رای پذیرش آن جایگاه، تمایل داش��ته باش��د. در این 
میان افراد مناس��ب دیگری ه��م بودند ولی فرصت الزم 
را نداش��تند و نمی توانس��تند انرژی کافی را برای خانه 

تئاتر بگذارند.
او خاطرنش��ان می کند: فراموش نکنیم اعضای هیات 
مدیره خانه تئاتر همگی متعلق به جامعه تئاتری هستند 
و مدیر عامل، مجری مصوبات آنان اس��ت. هیات مدیره 
خانه تئاتر هم منتخبان اعض��ای این خانه و نمایندگان 
آنان هستند که انتخاب مدیر عامل، یکی از وظایف آنان 
اس��ت. به هر حال هر انتخابی که می کردیم و حتی اگر 
یک فع��ال تئاتر را انتخاب می کردیم، ممکن بود نظرات 
مخالفی داشته باشد و نمی توان نظرات تک تک اعضا را 

لحاظ کرد.
راد بر نکته دیگری هم تاکید می کند: برای ما بس��یار 
مه��م بود که مدیر عامل، مج��ری مصوبات هیات مدیره 
خانه تئاتر باش��د نه اینکه مصوبات مورد نظر خویش را 
اجرا کند. البته اصل امور بر دوش هیات مدیره است که 
در تمام جهات و در راستای اهداف اساسنامه خانه تئاتر، 
تصمیم گیری می کنند و تصمیمات خود را به مدیر عامل 
ارایه می دهن��د و او نیز با خالقیت و ارتباطاتی که دارد، 

می کوشد این تصمیم ها را به بهترین شکلی اجرا کند.
او ب��ا یادآوری اینک��ه خانه تئاتر مدت ه��ا مدیر عامل 
نداش��ته اس��ت، اضافه می کند: نبود مدیر عامل، سبب 
مشکالت و بی سر و سامانی هایی شده بود و الزم بود به 

این وضعیت سامانی بدهیم.
راد ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه در ش��رایط فعلی، عموما 
حاشیه ها بر اصل امور پیشی می گیرد، یادآوری می کند: 
گاه آنچن��ان ما را درگیر حواش��ی می کنن��د که از اصل 
اه��داف خود دور می مانیم و برای پرهیز از این وضعیت، 
تالش کردیم شخصی را انتخاب کنیم که دنبال منویات 
فردی خود نباش��د بلکه بتواند در گفتگو با هیات مدیره، 
م��ا را در اجرای مصوبات کم��ک کند تا با آرامش از این 

دوران بیرون بیاییم.

مدیر عامل خانه تئاتر بر چه اساسی انتخاب شد؟
س�ینمای ایران ۷۰ روز مهلت دارد تا نماینده ای 
را برای شرکت در اسکار معرفی کند، این پرسش 
مطرح است که سینمای ایران برای معرفی فیلم به 

اسکار با کدام گزینه ها مواجه است؟! 
به گزارش ایس��نا، پس از چند سالی که پاندمی کرونا 
بر تم��ام رویدادهای هنری دنیا تاثیر گذاش��ت، به نظر 
می رسد که ش��رایط برای آکادمی اسکار به دوران قبل 
از کرون��ا برگش��ته و در تازه ترین خبر اعالم ش��ده که 
مهلت معرفی نمایندگان منتخب کش��ورها برای رقابت 
در ش��اخه بهترین فیل��م بین المللی اس��کار ۲۰۲۳، تا 
س��وم اکتبر ۲۰۲۲ )۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱( است و کمیته 
اسکار کشورها تا این تاریخ فرصت دارند نماینده رسمی 

سینمای خود را به آکادمی اعالم کنند.
نماینده ایران در س��ال های گذشته پس از اعالم نظر 
کمیت��ه ای که اعضای آن معموال توس��ط خانه س��ینما 
معرفی می شوند، به طور رسمی از سوی بنیاد سینمایی 
فارابی معرفی ش��ده  اس��ت،  اما امس��ال وضعیت کمی 
پیچیده به نظر می آید؛ چرا که دس��ت س��ینمای ایران 
ب��رای انتخاب چن��دان پر نیس��ت و گزینه های چندان 
قدرتمندی برای رقابت با فیلم های دیگر کشورها ندارد.

از پاییز سال گذشته تا کنون نزدیک به ۵۰ فیلم روی 
پرده سینماهای کش��ور اکران شده  ولی انتخاب فیلمی 
از میان آن ها برای معرفی به اس��کار دشوار خواهد بود، 
ب��ه همین دلیل خیلی ها براین باورند که فیلم »برادران 
لیال« س��اخته س��عید روس��تایی که در جش��نواره کن 
هم نمایش داده ش��د و پخش کنن��ده خارجی هم دارد 
می توان��د نماینده مناس��بی از ایران باش��د؛ فیلمی که 
قرار بود از همین تابس��تان روی پرده رود ولی سازمان 
سینمایی در اقدامی جدی و رسمی اکران آن را متوقف 
کرد و آنطور که در بعضی خبرهای غیررس��می شنیده 

می شود فعال خبری از رفع توقیف آن نیست.
بر این اس��اس طبق اظهارات مبتن��ی بر رویکردهای 
مدیران س��ازمان سینمایی و وزارت ارش��اد با تاکید بر 
س��ینمای انقالبی، چند گزینه را می توان پیدا کرد که با 
سلیقه و اهداف و برنامه های مدیران فعلی سینمای ایران 
بیش��تر همخوان است و ش��اید یکی از همان ها نماینده 
ایران در اسکار باش��د. از سویی برخی طیف های خاص 
فرهنکی پی��ش بینی می کنند به دلی��ل اینکه ممکن 

اس��ت، فیلم عنکبوت مقدس، فیلمی که در جش��نواره 
کن حواش��ی داش��ت و به عنوان محصول آلمان، سوئد 
دانمارک، فرانسه به نمایش درآمد، از سوی یکی از این 
کش��ورها به اسکار معرفی شود، ممکن است با توجه به 
محتوای فیلم، ترجیح داده شود فیلمی از ایران به اسکار 
معرفی نش��ده، به نوعی تحریم اعمال ش��ود. چند سال 
پیش و در زمان مدیریت محمدجواد شمقدری، پس از 
نمایش فیلمی که با س��احت پیامبر اکرم )ص( جسارت 

کرده بود، ایران جایزه اسکار را تحریم کرد.
اگرچه اصلی ترین ش��رط انتخاب فیلم برای اس��کار، 
اکران آن در کش��ور مبدأ به م��دت هفت روز متوالی تا 
پیش از مهلت تعیین ش��ده است، اما به هر حال داشتن 
ش��رایطی برای اکران و تبلیغ فیلم در خارج از کش��ور 
بویژه در آمریکا و دیده شدن آن در جشنواره های متعدد 
بین المللی کم��ک زیادی به موفقی��ت فیلم در مراحل 
نهایی رقابت خواهد کرد. در دوره های قبل تنها تعدادی 
از فیلم های ایرانی چنین ش��رایطی داشتند ولی باز هم 
به جز دو اثر اصغر فرهادی بقیه موفقیتی کسب نکردند. 
هرچند یک ب��ار فیلمی از مجید مجی��دی هم به جمع 
فهرس��ت پنج نامزد نهایی فیلم خارجی زبان اس��کار راه 
یافت. برای مروری بر فیلم های اکران شده از پاییز سال 
قب��ل تاکنون به آتابای، بن��در بند، بی همه چیز، منصور، 
توم��ان، عنکبوت، بدون قرار قبل��ی، علف زار، مجبوریم، 
م��رد بازنده، روز صفر، زاالوا، المینور، مس��تطیل قرمز، 
صحنه زنی، رمانتیس��م عماد و طوبا، طالخون، تی تی و 
نیز کلی فیلم کمدی و فیلم کم مخاطب می توان اش��اره 
ک��رد که فق��ط روی پرده رفته اند ول��ی اینکه کدامیک 
شرایط مناس��ب برای نماینده ش��دن را در اسکار دارد 

بحثی دیگر است.

ایران برای اسکار ۲۰۲۳ چه می کند؟

بهن�وش بختی�اری ک�ه مدت�ی اس�ت در 
تلویزیون حضور نداش�ته اس�ت، ب�ه زودی با 
سریال جدید مس�عود ده نمکی به قاب رسانه 
ملی بازمی گردد. او دلی�ل این غیبت طوالنی 
را با این پرس�ش پاس�خ می دهد: »واقعا چرا 
مرا تنها گذاش�تند و نامم را از پای بسیاری از 

سریال های مطرح خط زدند؟«
بختیاری با تاکید بر اینکه عاش��ق تلویزیون است 
و خ��ودش را فرزند این رس��انه م��ی داند، در عین 
حال به بیان دلخوری های��ش از تلویزیون هم می 

پردازد.
این بازیگر با بیان اینکه از تبلیغات متنفر است و 
از س��ر اجبار برای امرار معاش زندگی اش تبلیغات 
را قب��ول می کند، می گوید: هی��چ بازیگری دلش 
نم��ی خواهد به س��مت تبلیغات ب��رود. وقتی مِن 
بازیگ��ر کاری انجام می دهم و مجبورم ۶ ماه دنبال 
دستمزدم بدوم، پس مجبورم به سمت تبلیغات بروم 
و این در حالی اس��ت که واقعا از تبلیغات متنفرم و 
فقط به خاطر مسائل مالی است که قبول می کنم. 
بهنوش بختیاری در گفت و گویی با ایس��نا درباره 
حضورش در سریال »آزادی مشروط« به کارگردانی 
مسعود ده نمکی توضیح داد. او از دالیل دوری اش 
از تلویزیون گفت و نظرش درباره تبلیغات توس��ط 
چهره ها، جوانسازی سازمان صداوسیما و وضعیت 

حال حاضر تلویزیون را بیان کرد.
این بازیگر ابتدا درباره حضور در س��ریال مسعود 
ده نمکی توضیح داد: »آزادی مشروط« یک کمدی 
بامزه اس��ت که روند تولیدش کامال حرفه ای پیش 
می رود. این س��ریال در ۵۰ قس��مت تولید خواهد 
ش��د و فکر می کنم دو س��ه ماه دیگ��ر کارمان در 
ای��ن مجموعه به پایان برس��د. امی��دوارم با پخش 
این س��ریال دوباره خنده بر لب م��ردم بیاید و کار 
را بپس��ندند. همه ما به عش��ق م��ردم و خنده آنها 
کار می کنی��م. بختیاری س��پس از متفاوت بودن 
نقش��ش در »آزادی مش��روط« گفت و اظهار کرد: 
نقش��م به لحاظ ظاهری نس��بت به کارهای قبلی 

ام متفاوت تر اس��ت اما حقیقتا در کارهای کمدی 
خیلی پرس��وناژهای متفاوتی طراحی نمی شود. در 
کل »آزادی مش��روط« کار متفاوت��ی اس��ت و من 
ش��خصاً دوس��تش دارم. این مجموع��ه مربوط به 
دوران کروناست که به طنز داستان هایی را روایت 
می کند. به نظرم مردم کش��ورمان در حال حاضر 
ب��ه کارهای کمدی و خنده دار نیاز دارند و یکی از 
دالیل حضورم در این پروژه،  شادی مردم بود؛ چون 
به نظر می رسد سریالی باشد که مردم می پسندند 
و حتماً با تماشای آن لبخند به لبشان خواهد آمد.

بازیگر سریال های »خانه به دوش"، »جایزه بزرگ«، 
»هزاران چشم«، »دارا و ندار« و »شب های برره« در 
ادام��ه به دالی��ل دوری اش از قاب تلویزیون طی این 
سال ها اشاره کرد و گفت: من عاشق تلویزیون هستم 
چون معتقدم رسانه ای است که بیشترین محبوبیت را 
به آدم می دهد. منتها از زمانی که شروع به بدحسابی 
کردند و س��ریال های خنک، ضعیف و مخاطب پران 
س��اختند، نگاهم این بود که یک بازیگر باید سریال 
خوب کار کند تا دیده ش��ود نه هر س��ریالی که به او 
پیشنهاد می ش��ود. ما باید به گونه ای کار کنیم که 
مردم کشورمان دوست داشته باشند. در این سال ها 
به این دالیل کمی دور بودم؛ البته تهیه کنندگان هم  
خیلی بد حساب شده اند. ضمن اینکه مدتی هم بود 
سر هر کاری که می خواستم حضور داشته باشم می 
گفتند این خانم نباشد! نمی دانم چه اتفاقی افتاد که 

االن هستم، هنوز هم دلیلش را نمی دانم.
بختیاری با تاکید بر اینکه فرزند تلویزیون اس��ت، 
ادامه داد: خداراش��کر االن وضعیت بهتر اس��ت. من 
خودم را فرزند تلویزیون می دانم و دوس��ت دارم کار 
کن��م چون مخاطب��ان تلویزیون، م��ردم واقعی اند و 
این حس خوشایندی اس��ت. متاسفانه مدتی بود در 
هر س��ریال قرارداد می بستم کنسل می شد و وقتی 
دلیلش را می پرسیدم می گفتند گفته شده که صالح 
نیست خانم بختیاری باشد و به جایی رسیدم که وام 
گرفتم، طال فروختم و نتوانستم از طریق حرفه ام پول 
دربیاورم و برای امرار معاش مجبور شدم وارد تبلیغات 
ش��وم. متاسفانه از دور یکسری برچسب ها به ما زده 
می ش��ود که اصال جالب نیست. من هفت سال است 
که در تلویزیون نیس��تم، آنقدر بی پشت و پناه و تنها 
بودم که حتی همکاران خودم هم مرا تنها گذاشتند. 
بس��یار دلخورم به لطف برخی همکاران عزیزمان که 
کارش��ان زیر آب زنی اس��ت. او درباره بحث تبلیغات 
توسط بازیگران و اینکه اساساً موافق این اتفاق است و 
فکر می کند مرز تبلیغات توسط چهره ها تا کجاست؟ 
خاطرنشان کرد: به شدت از تبلیغات متنفرم اما وقتی 
پول کارهایم پرداخت نمی شود، تئاتر، سریال و فیلم 
سینمایی بازی می کنم و باید ماه ها دنبال پولم باشم 
مجبورم به سمت تبلیغات بروم. در هیچ جای دنیا تا 
این اندازه با بازیگر بدحسابی نمی شود. قراردادهای 
ما هنوز در حد ۱۰ س��ال پیش مانده و متاس��فانه 
هم��ه چیز باال می رود جز دس��تمزد بازیگران. مِن 
بازیگ��ر وقت��ی این رفتارها را می بین��م با توجه به 
وضعیت کرونا و ش��رایط اقتص��ادی که هرچه می 
دوی��م به جایی نمی رس��یم، مجبوریم به تبلیغات 
ج��واب مثبت بدهیم. چرا با م��ن بازیگر کاری می 
کنند که ب��رای خرج روزانه ام به س��مت تبلیغات 
بروم؟ بدون شک تمام بازیگران به دالیل اقتصادی 
وارد تبلیغات می ش��وند. واقعاً جای یک بازیگر در 
دادس��را و کالنتری نیست که برای گرفتن حقوقش 
شکایت کند. من فکر می کنم طی این مدت از کیف 

قاپ ها بیشتر در کالنتری و دادسرا حضور داشتم.

بهنوش بختیاری: از تبلیغات متنفرم اما چاره ای ندارم

مدی�رکل موزه های وزارت می�راث فرهنگی تایید 
کرد ک�ه تابلوی پرت�ره مظفرالدین ش�اه قاجار، در 
فاصله سال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از کاخ گلستان خارج 
شده و بعدها قاچاقی به خارج از کشور منتقل شده 

و به فروش رفته است.
ب��ه گزارش ایس��نا، پس از انتش��ار عکس های��ی از تابلو 
ب��ه فروش رفتۀ پرتره مظفرالدین ش��اه قاج��ار در حراجی 
کریس��تیز بریتانیا و جای خالی ای��ن تابلو روی دیوارهای 
کاخ گلس��تان در تهران، این سوال پرسیده شد که این اثر 
کمال المل��ک چه زمان و چگونه از ایران خارج ش��ده و از 

یک حراجی سر درآورده است؟
مسؤوالن کاخ گلستان در اظهارات اولیه از وجود چنین 
تابلویی ابراز بی اطالعی کرده و حتی احتمال تقلبی بودن 
آن را مط��رح کردند. احمد ِدزواره ای که از اواخر دهه ۵۰ 
تا سال ۱۳۸۶ ریاس��ت موزه های کاخ گلستان را به عهده 
داشت نیز وجود چنین تابلویی را در این مجموعه به طور 
کامل رد کرد و ادعاهای مطرح شده درباره خروج این تابلو 

یا به سرقت رفتن آن را تهمت و دروغ محض خواند.
حاال پس از بررس��ی اس��ناد و اموال ثبت ش��ده در کاخ 
گلس��تان، مرتضی ادیب زاده � مدی��رکل موزه های وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی � تایید کرد 
که این تابلو قاچاقی از کش��ور خارج ش��ده است. نام تابلو 
»پرتره مظفرالدین ش��اه« تا سال ۱۳۱۷ در فهرست اموال 
کاخ گلس��تان ثبت شده است و پس از آن، اثری از آن در 

فهرست اموال کاخ نیست.
او برای شفاف س��ازِی موضوع تابلو »پرت��ره مظفرالدین 

شاه« برای بررسی چگونگی خروج این اثر از کاخ گلستان 
و متعاقب آن، فروش در حراجی کریس��تیز لندن در سال 
۲۰۰۰ میالدی، نتیجه بررسی های انجام شدۀ کارشناسان 
روی دفاتر اموالی کاخ گلستان متعلق به سال های ۱۳۱۲، 
۱۳۱۷ و ۱۳۶۱ خورشیدی را، در حساب کاربری خود در 
اینس��تاگرام این چنین اعالم کرد: نام تابلو و مش��خصات 
دقی��ق آن از جمل��ه ابع��اد )همراه با قاب( در دفتر س��ال 
۱۳۱۲ خورش��یدی ثبت شده اس��ت، اما جزو اموال بنای 

موس��وم به خوابگاه )اندرونی ناصرالدین ش��اه( ثبت شده 
است و نه کاخ اصلی و تاالر برلیان. به نظر می رسد پیش از 
سال ۱۳۱۲ تابلوهای شاهان قاجار در اوایل دوره پهلوی از 
تاالر برلیان خارج شده و به بنای خوابگاه منتقل شده اند.

مدیرکل موزه ها این توضیح را اضافه کرد که تصمیم به 
س��اخت عمارت خوابگاه ناصری سال ۱۳۰۳ قمری گرفته 
ش��د. در تاریخ ۱۳۰۴ قمری س��اخت بنا به پایان رس��ید 
و ش��اه به این عمارت نقل مکان کرد. در دوره رضا ش��اه 

جزو تحویل ش��ده وزارت دارایی درآم��د و مدت ها محل 
ح��وزه وزارتی بود. این س��اختمان تا س��ال ۱۳۳۵ پابرجا 
بود و مس��تندات تصویری نیز در ای��ن ارتباط وجود دارد. 
خواب��گاه ناصری اوایل س��ال ۱۳۴۰ یعن��ی دوره پهلوی 

تخریب می شود.
به گفت��ه ادی��ب زاده، در دفتر س��ال ۱۳۱۷ دوباره این 
تابلو )پرتره مظفرالدین ش��اه اثر کمال الملک( جزو اموال 
انتقالی از خوابگاه به کاخ گلس��تان ثبت شده است، اما در 
دفاتر سال ۱۳۶۱ که مربوط به وزارت فرهنگ و هنر وقت 

است، هیچ نشانی از نام تابلو نیست.
مدیرکل موزه ها گفت: قطعا تابلو متعلق به کاخ گلستان 
اس��ت و در فاصله س��ال های ۱۳۱۷ تا ۱۳۶۱ از مجموعه 
کاخ، خ��ارج و بعده��ا از طریق قاچاق به خارج از کش��ور 

منتقل شده و به فروش رفته است.
ادی��ب زاده با بیان این که کارشناس��ان حراج کریس��تیز 
بای��د قبل از برگزاری حراج، این تابلو را از ایران اس��تعالم 
می کردن��د، اظهار کرد: در ح��ال حاضر آنچه حائز اهمیت 
اس��ت خروج غیرقانونی اثر است. از این رو، این اداره کل 
براس��اس وظیفه ذاتی خود و مطابق ب��ا قوانین بین الملل 
اقدام��ات الزم برای بازگرداندن اثر را در دس��تور کار خود 

قرار داده است.
پرتره رنگ روغن مظفرالدین ش��اه با امضای کمال الملک 
� نق��اش ش��هیر ایرانی � در س��ال ۲۰۰۰ میالدی، حدود 
۲۲ س��ال پیش در حراجی کریستیز بریتانیا به قیمت ۴۴ 
هزار و ۶۵۰ پونِد انگلیس فروخته شد. برخی پژوهشگران 
تاریخ، رد این تابلو را تا مجموعه الصباح کویت گرفته اند.

خروج قاچاقی تابلو مظفرالدین شاه تایید شد
اعالم نتیجه بررسی ها در کاخ گلستان

به اسداهلل یکتا کار بدهید
اس�داهلل یکتا ک�ه ب�ه تازگی تح�ت عمل 
جراحی چش�م قرار گرفت�ه، می گوید حالش 
خوش اس�ت و امیدوار اس�ت ب�ه زودی وارد 

فعالیت هنری بشود.
این بازیگر که س��ال گذشته درگیر دوا و درمان 
ب��ود، به تازگی عمل جراحی چش��م داش��ته ولی 

ناراحت است که فعال کار هنری ندارد.
او در گفتگویی کوتاه با ایسنا درباره حال و روز خود می گوید: حالم خوب است 

و عمل چششم با موفقیت انجام شد که از این بابت خوشحالم.
یکتا درب��اره  فعالیت های هنری خود اما توضیح می دهد: فعال هیچ کاری ندارم 
و منتظرم پیش��نهادهای خوبی برسد که دوباره کار کنم.  او خطاب به خبرنگاران 
می افزاید: ش��ما که خبرنگار هستید، بنویسید به اسداهلل یکتا کار بدهید! من واقعا 

دلتنگ کار هستم و امیدوارم بتوانم به زودی فعالیت خود را از سر بگیرم.
این بازیگر سال گذشته در صفحه شخصی خود برای انجام تبلیغات و آگهی های 
بازرگان��ی اعالم آمادگی ک��رده بود. او در همان مقطع دچار مش��کالتی در ناحیه 
معده ش��د و به کرونا نیز مبتال شد. اس��داهلل یکتا بازیگر سینما و تلویزیون، متولد 
س��ال ۱۳۲۶ اس��ت که پیش��ینه تئاتری دارد. او در بیش از ۹۰ فیلم سینمایی و 
چن��د مجموعه تلویزیون��ی به ایفای نقش پرداخته اس��ت. از جمله فعالیت های او 
در دهه ه��ای اخیر بازی در فیلم هایی مانند »س��امورایی در برلین«، »زندانی ها«، 
»چهارراه اس��تانبول«، »دارکوب«،»نهنگ عنب��ر ۲«، »خفه گی«، »ماه تی تی« ، 
»گش��ت ۲«، »رس��وایی«،»چند می گیری گری��ه کنی« و ... اس��ت. او با بازی در 
فیلم هایی مانند »هامون«، »بوی کافور، عطر یاس«، »گاهی به آسمان نگاه کن«، 
»کاکادو« و ... تجربه هم��کاری با کارگردان هایی مانند داریوش مهرجویی، بهمن 
فرم��ان آرا، کمال تبری��زی، تهمینه میالن��ی و .... را دارد. ب��ازی در مجموعه های 
تلویزیونی »چاق و الغر«، »هزاران چشم« »فوتبالیست ها«،»داستان یک زندگی« 

»ستایش ۳« و ... بخش دیگری از کارنامه بازیگری اوست.

 میزبانی از »پالت« و »درخشش« 
در تاالرهای بنیاد رودکی

برنامه  اجراهای تاالره��ای تحت مدیریت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در هفته 
نخس��ت مرداد ماه امس��ال اعالم شد که اجرای گروه موس��یقی »پالت« و نمایش 

»درخشش« از جمله این برنامه هاست.
ب��ه گزارش ایرنا از روابط  عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، برنامه اجراهای 
نخس��تین هفته مردادماه امسال تاالرهای تحت مدیریت بنیاد رودکی شامل تاالر 

وحدت، تاالر رودکی، تاالر حافظ و فرهنگسرای نیاوران اعالم شد. 
بر این اس��اس گروه موسیقی پالت یکشنبه )دوم مرداد( ساعت ۲۱:۳۰ در تاالر 
وحدت اجرا خواهند داش��ت و تاالر رودکی نیز س��اعت ۲۱ پذیرای گروه موسیقی 
س��ازبند است.  دوشنبه )س��وم مرداد( گروه موسیقی آلنام )آذری( ساعت ۲۱:۳۰ 
در تاالر وحدت به صحنه خواهند رفت و رس��یتال فلوت نیز س��اعت ۲۱ در تاالر 
رودکی اجرا می ش��ود. گروه موسیقی لیان سه ش��نبه )چهارم مرداد( ساعت ۱۸ و 
۲۰ در فرهنگسرای نیاوران اجرا خواهند داشت. همچنین گروه موسیقی هوران در 
این روز س��اعت ۲۱:۳۰ در تاالر وحدت به صحنه خواهند رفت. کنسرت آنسامبل 
س��ازهای بادی و زهی مرکز آموزش بنیاد رودکی نیز س��اعت ۱۷ و رسیتال فلوت 

ساعت ۲۱ در تاالر رودکی اجرای موسیقی دارند.  
گروه تنبورنوازان چریکه با نوازندگی و آهنگس��ازی داوود آزاد چهارشنبه )پنجم 
مرداد( ساعت ۲۱:۳۰ در تاالر وحدت کنسرتی اجرا خواهند کرد. در این روز گروه 
موس��یقی خلیج فارس ساعت ۲۱ در تاالر رودکی به صحنه می آیند و فرهنگسرای 

نیاوران نیز ساعت ۲۱ میزیان گروه موسیقی لیان خواهد بود. 
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