
چند روز پیش موسسه »نشنال جئوگرافیک« فراخوانی را 
منتشر کرد که به مناسبت ۱۰۰میلیونی شدن دنبال کنندگان 
عکاسی  بین المللی  مسابقه ای  خود  اینستاگرام  صفحه 
ترتیب داده است؛ اما نکته دردآور قضیه ممنوعیت حضور 
عکاسان برخی کشورها از جمله کشورمان برای شرکت در 

این مسابقه است!
به محض انتشار این خبر در ایسنا، خبرنگار این خبرگزاری برای 
دریافت پاسخ با دفتر مجله نشنال جئوگرافیک در تهران تماس 
گرفت که پس از چند تماس پیاپی در نهایت نتیجه ای حاصل 

نشد.
هر چند در ادامه مجله نشنال جئوگرافیک فارسی متنی را با 
این محتوا منتشر کرد: »پیش از هر چیز نیاز است که بدانیم 
انجمن نشنال جئوگرافیک عکاسان ایرانی را تحریم نکرده است. 
بر اساس قوانین حال حاضر ایاالت متحده، برخی افراد و کشورها 
برگزار می کنند،  انجمن  این نوع مسابقاتی  قادر به شرکت در 
نیستند. اما این انجمن همچنان در پروژه های خود با عکاسان 
ایرانی همکاری می کند. طبق پیگیری های انجام شده توسط تیم 
نشنال جئوگرافیک فارسی که پیش از مسابقه آغاز شده بود، همراه 
با تیم حقوقی انجمن درصدد رفع موانع موجود هستیم. چنانچه 

نتیجه ای حاصل شود این خبر را اعالم خواهیم کرد.«
نشنال  نیست که  بار  اولین  این  یادآوری کرد که  باید  البته 
جئوگرافیک دست به اقداماتی غیرحرفه ای از این دست می زند. 
در سال ۲۰۱۲ نیز ایران از شرکت در یک مسابقه بزرگ تر نشنال 
جئوگرافیک منع شده بود. در آن سال نشنال جئوگرافیک بیان 
کرده بود که به دلیل اعمال محدودیت های سخت گیرانی از سوی 
دولت امریکا برای نقل و انتقاالت مالی به حساب اتباع ایرانی، 

چنین تصمیمی را عملی کرده است.
با  ماه  اسفند  چهارم  شنبه  روز  از  فراخوان،  این  انتشار  اما 
واکنش های متعددی از سوی عکاسان ایرانی همراه بوده است، 
برخی صفحه این مؤسسه در اینستاگرام را آن فالو کردند و برخی با 

پست های انتقادی به واکنش پرداختند.
خبرنگار ایسنا هم در راستای منع شرکت عکاسان ایرانی در 
ایرانی  از عکاسان  با تعدادی  مسابقه اخیر نشنال جئوگرافیک 

صحبت کرده است که در ادامه اظهارات آنها را می خوانید.
باید به ما احترام بگذارند

مجید سعیدی - عکاس - بیان کرد که این تحریم از سال 
۲۰۱۲ بوده و بیشتر هنرمندان و عکاسان از این ناراحتند که مجله 
نشنال جئوگرافیک که ادعای حقوق بشر و محیط زیست دارد و 

ربطی به سیاست ندارد، این تصمیم را گرفته است.
سعیدی ادامه داد: چگونه تا به حال ایرانی ها در جشنواره ها و 
مسابقات مختلف جهانی شرکت کرده و جایزه های مختلف را نیز 
برنده شده اند، ولی این بار از شرکت در مسابقه منع شده اند؟! این 
حرکت نشنال جئوگرافیک یک توهین است. چگونه است وقتی 
که به عکس ایران و عکاسان ایرانی نیاز دارند، حتی با وجود تحریم 
با ایرانی ها همکاری می کنند؟ بهتر بود در این مسابقه نیز همانند 
خیلی وقت های دیگر تحریم ها را دور می زدند و ایرانی ها را منع 

نمی کردند.
او تصریح کرد: حداقل ۱۰ میلیون از دنبال کننده های صفحه 
اینستاگرام آنها ایرانی هستند و عکس هایشان را الیک می کنند. 
حتی با وجود تمام مشکالتی که با امریکا داریم مجله فارسی این 
مؤسسه در ایران منتشر می شود. ولی اصالً چرا باید این مجله در 

ایران منتشر شود وقتی که اصالً ما را حساب نمی کنند؟ نسخه 
فارسی این مجله یا فیک است و یا اگر فیک نیست خیلی اشتباه 
است در شرایطی که آنها ما را در مسابقه خود شرکت نمی دهند، 

ما این اجازه را به آنها می دهیم.
سعیدی که جوایز معتبر متعددی را از جشنواره های بین المللی 
عکاسی دریافت کرده است، همچنین عنوان کرد که حداقل کار 
ایرانی ها در این شرایط، آن فالو کردن صفحه اینستاگرام نشنال 
جئوگرافیک است؛ چرا که در هر صورت ما صدایمان به جایی 
نمی رسد و اینگونه می فهمند که ایرانی ها درک مناسب را دارند و 

باید به ما احترام بگذارند.
این عکاس اظهار کرد: با ریزش دنبال کننده های اینستاگرامشان 
و به زیر ۱۰۰ میلیون رسیدن آن، شاید دفعه بعدی کمی بیشتر 

به ما احترام بگذارند.
نمی توانند جایزه ای به ایرانی ها بدهند

مرتضی نیکوبذل، یکی از عکاسانی که با مجله نشنال جئوگرافیک 
همکاری دارد اینگونه عنوان می کند که نشنال جئوگرافیک به 
دلیل اینکه تحریم های بانکی نمی تواند جایزه نقدی را به دست 

عکاس ایرانی برساند.
سرعت  به  اتفاقاتی  چنین  وجود  با  برخی ها  داد:  ادامه  او 
می خواهند جنجال به پا کنند و اصالً به سراغ اصل قضیه نمی روند. 
درباره این موضوع نیز نشنال جئوگرافیک به دلیل تحریم بانکی 

ایران از طرف امریکا مجبور به انجام چنین اقدامی شده است.
این عکاس افزود: مؤسسه نشنال جئوگرافیک بارها اعالم کرده 
که چون نمی توانند جایزه ای به دست عکاس ایرانی ارسال کنند 
پس عکاسان ایرانی عکسی برای آنها ارسال نکنند. درباره این 
جریان نیز با توجه به صحبتی که با دفتر مرکزی مجله داشتیم به 

ما گفته شد که هیچ عکاسی به خاطر ایرانی بودن تحریم نشده 
زیرا اگر یک ایرانی مقیم آلمان و دارای حساب بانکی آنجا باشید، 
می توانید به راحتی به عنوان عکاسی که کشورش آلمان است 
در مسابقه شرکت کنید و به خاطر ملیت خود از مسابقه حذف 
نخواهید شد. اگر به دالیل دیگری که عنوان می شود، ایران از این 
مسابقه منع شده، االن دفتر این مجله در ایران وجود نداشت و 
عکس های ایرانی ها در مجله اصلی و یا در صفحه اینستاگرام آن ها 

منتشر نمی شد.
نیکوبذل تصریح کرد: خودم به خاطر مشکالت بانکی نتوانسته ام 
در برخی مسابقات شرکت کنم و حتی قصد داشتم حساب بانکی 
فرد دیگری خارج از ایران را به آنها بدهم ولی این را نپذیرفتند 
چراکه سیاست آنها این است که حساب بانکی باید مال خود فرد 
باشد که بعداً در صورت نرسیدن پول به طرف مقابل با مشکل 
از طرفی ما نمی توانیم به راحتی در کشورهای  مواجه نشوند. 

خارجی حساب بانکی باز کنیم.
نشنال جئوگرافیک هم حتماً ناراحت است

وحید سالمی - عکاس - در این زمینه بیان کرد: از آنجا که 
جایزه این مسابقه به صورت نقدی خواهد بود پس برای این مجله 

همکاری با ایرانی ها سخت خواهد شد.
او ادامه داد: این مؤسسه همانند خیلی دیگر از شرکت های 
امریکایی مجبور است برخالف میل باطنی خود قوانین امریکا را 

رعایت کند وگرنه برای خودشان مشکل ساز خواهد بود.
سالمی همچنین در پاسخ به اینکه عکس العمل ایرانی ها در این 
شرایط چه باید باشد؟ به ایسنا گفت: مثالً اگر این مجله را در 
اینستاگرام آن فالو کنیم چقدر فالوئرهای آنها ریزش خواهد کرد؟ 
حداکثر ۵ هزار نفر و این تأثیر و اهمیتی برایشان نخواهد داشت، 

زیرا ما اصالً بیزینسی با آنها نداریم و مجله شان در ایران فروش 
خاصی ندارد. نشنال جئوگرافیک حتماً بابت اینکه نمی تواند در این 
مسابقه با ایرانی ها همکاری داشته باشد ناراحت است؛ بخصوص 
عکاسان خیلی خوب ایرانی که با خود مجله کار می کنند. نمی توان 
در این زمینه کاری کرد مگر اینکه دولت ترامپ عوض شود و 

قوانین جدیدی به وجود بیاید.
برای اعتراض هشتک بسازیم

آکو سالمی - عکاس - هم بابت این اتفاق ابراز ناراحتی کرد و 
گفت: اگر واقعاً عکاسان و هنرمندان ایرانی مشکلی دارند پس چرا 
در خیلی از مراسم های دیگر و حتی بزرگ تر مثل اسکار شرکت 
می کنند و هیچ مانعی ندارد؟ تا به حال بارها عکس عکاسان ایرانی 
در مجله نشنال جئوگرافیک منتشر شده است ولی من دلیل این 
اتفاق را نمی دانم و حتی اگر به خاطر مشکالت بانکی هم بوده 
خیلی راحت می توانستند آن را دور بزنند و یا حتی از قبل بیان 
کنند که ممکن است ایران و یا کشورهای دیگر که مشکالت بانکی 
دارند جهت دریافت جایزه با مشکل مواجه شوند و کامالً ما را از 

شرکت در مسابقه محروم نکنند.
او افزود: متأسفانه کاری در این زمینه از دست ما بر نمی آید 
چراکه اول از همه لینک و ارتباط خاص و رسمی با آنها نداریم، 
نهایتاً می توانست یک سری هشتک برای اعتراض به این موضوع 
به وجود بیاید و یا اینکه صفحه اینستاگرام آنها را آن فالو کنیم که 
این کار صورت گرفت ولی نه در حد کافی. ولی هنوز می توان در 
این زمینه اعتراض کرد و در اینستاگرام باید یک هشتک برای 
آن به وجود بیاید. البته این مسابقه خیلی مهم نیست ولی اینکه 
بخواهند عکاسان ایرانی را از یک مسابقه هنری منع کنند کار 

درستی نیست.

6فرهنگی

خشایار الوند در گذشت

خشایار الوند نویسنده سریال های طنز تلویزیون در گذشت.
به گزارش ایسنا، الهام غفوری تهیه کننده سریال پایتخت در گفت وگو با ایسنا خبر 

درگذشت خشایار الوند نویسنده سریال های طنز تلویزیون را تأیید کرد.
الوند امروز )پنجشنبه ۹ اسفند( به دلیل ایست قلبی در گذشت.

خشایار الوند متولد سال ۱۳۴۶ بود و تا به امروز فیلمنامه سریال های طنزی مانند 
»نقطه چین«، »شب های برره«، »باغ مظفر«، »گنج مظفر«، »مرد هزار چهره«، 
»مرد دو هزار چهره«، »قهوه تلخ«، »ویالی من«، »شوخی کردم« و »در حاشیه«، 
»پایتخت«، »پایتخت ۳«؛ »پایتخت ۵«، »پایتخت ۴«، »علی البدل«، »کمربندها 

را ببندیم«، »مسافران«، »دیوار به دیوار« و »دیوار به دیوار ۲« را نگارش کرده بود.
او همچنین نویسندگی فیلم های »مزاحم« و »برگ برنده« به کارگردانی برادرش، 

سیروس الوند )کارگردان سینما و تلویزیون( را برعهده داشت.
اعالم جزئیات تشییع پیکر زنده یاد خشایار الوند

پیکر زنده یاد خشایار الوند روز شنبه ۱۱ اسفند از مقابل خانه سینما تشییع 
خواهد شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی کانون فیلمنامه نویسان، پیکر زنده یاد 
خشایار الوند روز شنبه ۱۱ اسفند ماه ساعت ۱۰ صبح از خانه سینمای وصال تشییع 

و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به خاک سپرده خواهد شد.
مراسم ترحیم این فیلم نامه نویس روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ 

در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد.

برگزاری »گفتگوهای نمایشگاهی« در بخش جنبی 
نمایشگاه کتاب هرمزگان

سلسله نشست های چالشی »گفتگوهای نمایشگاهی« هر شب در بخش 
جنبی شانزدهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان برگزار می شود.

به گزارش ستاد اطالع رسانی نمایشگاه کتاب هرمزگان، »امین کسری صدقی« 
دبیر خانه هنرمندان جوان جنوب ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: بر اساس برنامه 
ریزی های صورت گرفته، تا روز سیزدهم اسفندماه همه شب نشست هایی چالشی 
با عنوان »گفتگوهای نمایشگاهی« در حوزه های موسیقی، ادبیات و کتاب در بخش 

جنبی نمایشگاه برگزار می شود.
وی ادامه داد: نخستین نشست با عنوان »آیا شعر کالسیک رو به زوال است« 
برگزار شد و در شب های آتی نشست های دیگری با عناوین » دلنوشته، سبک یا 
تمرین«، »پیرامون شعر، از شعر سپید تا نثر«، »تاثیرات موسیقی الکترونیک بر بازار 
موسیقی«، »علل ماندگاری موسیقی گذشته نسبت با موسیقی امروز«، »پروفرش 
های زرد؛ علمی یا محبوب«، »من یار مهربانم؟« و »تئاتر؛ هزینه یا سرمایه گذاری؟« 

برگزار می شود.
به گفته دبیر خانه هنرمندان جوان جنوب، در این نشست ها عالوه بر اعضای این 
تشکل مهمانان ویژه ای از جامعه فرهنگی، هنری و ادبی استان نیز حضور خواهند 

داشت .
صدقی خاطرنشان کرد: در حوزه کتابخوانی نیز در طول برنامه های پیش بینی 
شده در خصوص موضوع چالش های مورد گفتگو در نشست ها مسابقه نیز برگزار 

می شود.
این فعال فرهنگی و هنری اجرای موسیقی زنده، نقالی و شاهنامه خوانی را به 
عنوان دیگر برنامه هایی نام برد که هر شب در بخش جنبی نمایشگاه برگزار می شود.
وی اضافه کرد: هدف ما این است که مردم عادی و بازدیدکنندگان نمایشگاه 
کتاب در چالش ها مشارکت داشته باشند و روند اجتماعی شدن آن ها در چارچوب 

گفتگوهای چالشی شکل بگیرد.
شایان ذکر است؛ نمایشگاه کتاب هرمزگان از هشتم تا سیزدهم اسفند در محل 

دائمی نمایشگاه های هرمزگان واقع در چهار راه جهانبار بندرعباس برپاست.
ساعت بازدید از این نمایشگاه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها ساعت ۱۶ تا 

۲۱ می باشد.
 

ورود هر گردشگر هزار و 350 دالر ارزآوری دارد
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: ورود هر گردشگر یکهزار و 35۰ دالر ارزآوری برای کشور به دنبال 

دارد.
به گزارش ایرنا ولی تیموری، پنجشنبه در نشست شورای اداری خراسان شمالی 
با تأکید بر توسعه صنعت گردشگری، گفت: امروز به گردشگری نباید صرفا از نگاه 

تفریحی و سرگرمی نگریست بلکه فراتر از این موضوع قرار دارد.
وی افزود: توسعه گردشگری و ورود گردشگر به کشور، نگاه دنیا را نسبت به ما 
تغییر می دهد و می تواند تبلیغات منفی بر ضد ما را خنثی کند. وی گفت: در 
شرایطی که شاهد فشار بدخواهان هستیم تا چهره ایران را در اذهان بین المللی 
تخریب کنند، ورود گردشگران خارجی می تواند مسئوالن آنان را که تصویری 
غیرواقعی از ایران ارائه می دهند، به چالش بکشد. وی خطاب به مدیران خراسان 
شمالی اظهار کرد: اگر دغدغه این را دارید که برای استان در بخش اشتغال و 
رونق اقتصادی کاری کنید، توجه به بخش گردشگری، کم هزینه و پُربازده ترین راه 
است. رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور عنوان کرد: هزینه ایجاد 
اشتغال در بخش گردشگری نسبت به حوزه های دیگر کمتر است و البته باید بدانیم 
که رشد و توسعه گردشگری تنها با عزم ملی و حمایت مقامات محلی و استانی 
امکانپذیر است. تیموری با اشاره به تأثیراتی که گردشگری در حوزه های مختلف 
دارد، نسبت به پیگیری و حل مشکالت این بخش در خراسان شمالی، قول مساعد 
داد. استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست گفت: ساالنه ۲۰ میلیون گردشگر، 
بدون ماندگاری و سودآوری از این خطه گذر می کنند و متأسفانه این استان هیچ 
فکر و برنامه ای برای آنها ندارد. محمدعلی شجاعی افزود: وضعیت ما در حوزه 
گردشگری، به معنی ناتوانی ما در استفاده مطلوب از ظرفیت های این بخش است. 
دستگاههای مرتبط، میزان ماندگاری مسافران عبوری در استان خراسان شمالی را 

تنها ۲ ساعت عنوان کرده اند.
استاندار خطاب به معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: انتظار داریم با نگاه ویژه وقت بگذارید تا چراغ گردشگری در این 
محور ۲۸۰ کیلومتری شمال شرق به شمال روشن شود و نگذاریم فردی بدون 
هزینه کردن از این خطه عبور کند.وی افزود: سال آینده استان ما میزبان چند 
رویداد بین المللی در حوزه گردشگری است و باید کاری کنیم تا امکانات ما در این 

بخش تقویت شود.

اخبار
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مراسمی برای زادروز میرجالل الدین کزازی
مراسم جشن هفتادمین زادروز میر جالل الدین کزازی به همراه رونمایی از کتاب »شگرف و شگفت« برگزار می شود. به گزارش ایسنا، این مراسم به همت انجمن سروسایه افکن با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی روز چهارشنبه )۱5 

اسفندماه( ساعت ۱7 تا ۱9 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برپا خواهد شد. حشمت اهلل ریاضی، بهرام پروین گنابادی و جواد بختیاری از سخنرانان این مراسم هستند. اجرای نقالی سیمین مهر همراه با موسیقی  شعرخوانی و رونمایی از کتاب 
»شگرف و شگفت« از دیگر برنامه های این مراسم است. خانه اندیشمندان علوم انسانی در خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو واقع است.

نگاهی به منع عکاسان ایرانی  از شرکت در مسابقه نشنال جئوگرافیک

در اسکار اجازه شرکت داریم در نشنال جئوگرافیک نه؟!

 نوروز از میالد آغاز شد
در روزی که جشن نوروز از برج میالد آغاز شد، ظریف خواستار جهانی کردن 
نوروز شد و رئیس یراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درآمدزا بودن 

این آیین را یادآوری کرد.
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، برگزاری آیین بین المللی »جشن 

نوروز« امروز در مرکز همایش های برج میالد با جذابیت های زیادی همراه بود.
این همایش در حالی با یک وقفه پنج ساله برگزار می شد که میهمان ویژه ای به نام 

محمد جواد ظریف وزیر خارجه داشت.
البته حضور دیگر اقوام سرزمین نوروز، چون هنرمندان افغانستانی و گروه های 
موسیقی، حال و هوای نوروز را با وجود این که حدود ۲۰ روز به سال تحویل مانده 

به این همایش آورد.
علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
عید نوروز سنتی تاریخی است که در برابر حوادث متعدد در تاریخ بشریت پایدار بوده 

و توانسته در آزمون زمان زنده بماند.
وی ادامه داد: نوروز  قدیمی ترین آئین بشری است که هیچ اهریمنی نتوانسته آن را 

نابود یا کمرنگ کند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی افزود: نوروز نماد ناسیونالیسم نیست و رنگی از تعصب 
ندارد، نوروز برای یک قوم خاص نیست و سبب نزدیکی و دوستی مردم و دولت هاست، 

نوروز سبب وحدت است.
مونسان اظهار کرد: نوروز جنبه اقتصادی نیز دارد و بازاری ۴٠٠ میلیون نفری را در 
بر می گیرد که در آن صنعت نساجی، حمل و نقل، شیرینی پزی، هتل داری، صنایع 

دستی و بهره می برند.
وی اظهار کرد: نوروز در یک پرونده مشترک با حضور ١٢ کشور به ثبت رسیده و 

ما اکنون فراخوان آیین یلدا، هنر نقره کاری و سوزن دوزی را نیز برای ثبت مشترک در 
یونسکو اعالم کرده ایم.

جهان و کشورمان را نوروزی کنیم
ظریف که فرصت را مغتنم شمرده بود تا به دیگران، صلح دوستی ایرانیان را گوشزد 
کند، گفت: ما نیاز داریم تفکر مبتنی بر سلطه و استفاده از سالح های مخرب را به تفکر 

گفت وگو و همدلی تبدیل کنیم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران خطاب به نمایندگان کشورهای حوزه نوروز 
گفت: نوروز زمان کنار گذاشتن قهرها و دلجویی هاست و کشورهای نماینده نوروز باید 
به دنبال همدلی باشند. شما نوروز را جهانی کردید، باید پیمان ببندیم که جهان و 

سرزمین مان را نیز نوروزی کنیم.
وی ادامه داد: نوروز رویدادی طبیعی نیست بلکه یک تحول انسانی است و همان 
چیزی است که یونسکو در صدر کار خود قرار داده است ؛ تغییر نگرش و دیدگاه 

انسان است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، به همراه علی اصغر مونسان معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، شهین دخت موالوردی دستیار پیشین 
رئیس جمهوری و دیگر مسئوالن حاضر از محمد میر شکرایی نوروزشناس تقدیر 

کردند.
محمد میرشکرایی گفت: تمام سال های جوانی ام را برای ثبت جهانی نوروز صرف 
کردم. خوشحال هستم که امروز مردم افتخار می کنند خودشان را جز سرزمین نوروز 

بدانند.
کمال الملک چهره ظریف را نقاشی کرد

همچنین در این همایش از تیم رباتیکی از دانشگاه خواجه که موفق به ساخت ربات 

نقاشی به نام کمال الملک بود، تقدیر شد.
این ربات چهره محمد جواد ظریف و علی اصغر مونسان را طراحی کرده بود.

نشان و تمبر نوروز رونمایی شد
در بخشی از این برنامه، نشان و تمبر نوروز با حضور میهمانان رونمایی شد و سفیران 

۱۲ کشور حوزه نوروز به شکل نمادین تمبر را امضا کردند.

مهتاب نصیرپور نخستین نمایش خود را فروردین سال 
آینده کارگردانی می کند.

در  بازیگری  سال  از ۳۳  پس  بازیگر،  این  ایسنا،  گزارش  به 
تئاتر قصد دارد، فرودین سال آینده برای اولین بار نمایشی را به 

کارگردانی خودش روی صحنه ببرد.
نصیرپور متولد سال ۱۳۴۴ کازرون، کار بازیگری را با نمایش 
»کنیزک و بانو« در سال ۱۳۶۴ آغاز کرد و در طول سه دهه 
محمد  فراهانی،  بهزاد  چون  کارگردان هایی  با  تئاتر،  بازیگری 
رحمانیان، محمد یعقوبی، ابوالقاسم معارفی، مجید بهشتی، سعید 
آرمند و حبیب رضایی در بیش از چهل نمایش ایفای نقش کرده 

است.
زیندل«،  »پل  از  متنی  خود  اجرای  نخستین  برای  وی 
نمایشنامه نویس آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر را انتخاب کرده 
است. این تنها متن ترجمه شده از پل زیندل به فارسی است که 
برگرداِن آن توسط شهرام زرگر انجام گرفته و در نشر بیدگل به 

چاپ رسیده است.
The effect of gamma rays on man-in- متن با ناِم

the-moon marigolds منتشر شده که مترجم عنواِن »اثر 
پرتوهای گاما بر روی گل های همیشه بهارِ ساکناِن کره ی ماه« را 

برای آن برگزیده است.

از دیگر آثار زیندل می توان به »روابط پنهانی میلدرد وایلد« و 
»خانم هادر آالمو« اشاره کرد. همچنین رمان »مرد خوکی« وی که 
ویژه ی کودکان و نوجوانان نوشته شده از پر فروش ترین آثارِ این ژانر 

با بیش از ۷ میلیون تیراژ است.
داستان نمایش »اثر پرتوهای گاما« در سال ۱۹۶۴ و در نیویورک 
دو  و  مادر  یک  با  ناکارآمد«  »خانواده ی  یک  داستان  می گذرد. 
دخترش که هر یک به نوعی معلولیتی جسمی یا روانی را به دوش 

می کشند.
در سال ۱۹۷۲، پل نیومن فیلمی را بر اساس همین نمایشنامه و 
به همین نام با بازی همسرش، »جوآن وودوارد« کارگردانی کرد که 
این اجرا برای وودوارد نخل طالی بهترین بازیگری از جشنواره ی 

کن را به ارمغان آورد.
این نمایش به کارگردانی مهتاب نصیرپور از پانزدهم فروردین ماه 
در تماشاخانه ی سپند روی صحنه می رود و بازیگران و عوامل آن 

در خبرهای بعدی منتشر می شوند.

نصیرپور در تلویزیون با حضور در آثار کارگردان هایی چون رضا 
کرم رضایی، مرضیه برومند، حسن فتحی، محمد رحمانیان، محمد 
عاقبتی، مسعود شامحمدی، مسعود آب پرور، جاوید مهتدی و 
پروانه مژده و.. در بیش از بیست تله تئاتر و نماهنگ و مجموعه ی 
تلویزیونی حضور مستمر داشته است و بازی در سینما را هم از 
سال ۱۳۷۰ و با حضور در فیلم مسافران بهرام بیضایی آغاز کرد 
و با کارگردان هایی چون مرضیه برومند، شهریار بحرانی، رسول 
ابراهیم حاتمی کیا، محمدعلی باشه آهنگر، سهیال  صدرعاملی، 

گلستانی و مجیدرضا مصطفوی ادامه داد.
او از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۸ در دپارتمان تئاتر دانشکده هنرهای 
زیبا دانشگاه تهران و نیز دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه آزاد 

اسالمی تهران به عنوان مدرس بازیگری به تدریس پرداخت.
از میان جوایز این بازیگر می توان به دو سیمرغ بلورین و یک 
دیپلم افتخار از جشنواره ی فیلم فجر، تندیس بازیگری جشنواره ی 

تئاتر فجر و تندیس بازیگری خانه ی سینما اشاره کرد.

اولین کارگردانی مهتاب نصیرپور در تئاتر پس از سه دهه بازیگری


