پخش «آیینه عبرت» در تلویزیون
سریال خاطرهانگیز «آیینه عبرت» از شنبه  ۲۱تیر مهمان خانههای آیفیلمیها در افغانستان و تاجیکستان میشود.
با اتمام فصل سوم سریال تلویزیونی «عملیات  ،»۱۲۵سریال «آیینه عبرت» به کارگردانی محسن شاهمحمدی و علی نقیلو از شنبه  ۲۱تیر
در آیفیلم ۲پخش میشود.در خالصه داستان این سریال آمده است :علی که مدتهاست به دختر یکی از همکارانش عالقهمند شده ،به دنبال
فرصتی میگردد تا احساس درونیاش را بیان کند .تا آنکه دل را به دریا زده و با همکارش که مدتی به خاطر اعتیاد خانهنشین شده و خانوادهاش
را به تباهی کشانده است ،در این رابطه صحبت میکند.

انتشار فراخوان چهارمین جشنواره نقالی و پردهخوانی «نقاالن علوی»
مرکــز هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری انقــاب اســامی
بــا همــکاری معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی
شــهرداری تهــران و اداره کل هنرهــای نمایشــی رادیــو
در راســتای ارتقــای فرهنــگ علــوی و ایرانــی و نیــز
تقویــت ،بازپیرایــی و بــهروز رســانی هنــر ســنتی و
دیرینــه پردهخوانــی ،نقالــی و حماســهخوانی (نعــت
و مناقبخوانــی آلاهلل) در کشــور ،چهارمیــن دوره
جشــنواره سراســری نقالــی و پــرده خوانــی غدیــر (نقــاالن
علــوی) را ،همزمــان بــا دهــه والیــت و امامــت از عیــد
ســعید قربــان تــا عیــد غدیــر خــم برگــزار میکنــد.
اهــداف جشــنواره
 .۱زنــده نگهداشــتن معــارف والیــت علــوی و واقعــه
غدیــر خــم در اذهــان مــردم بــه ویــژه نســل جــوان
 .۲اســتفاده از هنــر اصیــل و کهــن نقالــی در تبییــن و
ترویــج فرهنــگ اســامی و علــوی
 .۳احیــاء و ترویــج اشــعار و متــون ادبــی غنــی ایرانــی و
اســامی بــا محوریــت والیــت

 .۴بیــان ســبک زندگــی ،علــم و عمــل حضــرت
امیرالمؤمنیــن علــی (ع)
 .۵تقویــت هنــر نقالــی و پردهخوانــی و ایجــاد انگیــزه و
پــرورش نقــاالن و پــرده خوانــان جــوان
 .۶تقویــت هنــر حماســه خوانــی (نعــت و مناقبخوانــی
آلاهلل) توســط مرشــدان زورخانــه و ترویــج اخــاق و
جوانمــردی برگرفتــه از ســیره نبــوی و علــوی
 .۷ترویــج فرهنــگ والیتمــداری در جامعــه ایرانــی-
ا سال می
موضوع جشنواره
 .۱تکریم و تعظیم والیت علوی تا امام عصر (عج)
 .۲گشــایش معانــی متبــادر و بیــان زوایــای پنهــان
و آشــکار واقعــه غدیــر در راســتای معرفــی و تعمیــق
مفاهیــم والیــی
 .۳بیــان داســتان واقعــه غدیــر و معرفــت شناســی ســیرۀ
زندگانــی علــی (ع)
 .۴نقش واقعه غدیر در زمانه معاصر

نوازنده ایرانی برگزیده یک فستیوال بینالمللی شد

محمــد خرمــی تهیهکننــده موســیقی در گفتگویــی بــا
اشــاره بــه موفقیــت اخیــر زانــا ابراهیمــی از هنرمنــدان و
نوازنــدگان جــوان موســیقی کــردی توضیــح داد :کمپانــی
«اینترکانتیننتــال موزیــک اوارد» کشــور آمریــکا چنــدی
پیــش بــا برگزاری یــک فســتیوال موســیقایی از نوازندگان
و هنرمنــدان فعــال عرصــه موســیقی دعــوت کــرد تــا
آثــار خــود در ایــن رویــداد معرفــی کننــد .در همیــن
راســتا زانــا ابراهیمــی از هنرمنــدان جــوان کشــورمان
کــه طــی ماههــای اخیــر فعالیتهــای جدیتــری را در
موســیقی دنبــال میکنــد بــا شــرکت در ایــن فســتیوال
موفــق شــد بــا اثــر درژی بــه آهنگســازی و خوانندگــی
خــودش رتبــه برگزیــده ســبک «آرابســک» (اصطالحــی
کــه توســط موســیقیدانان ترکیــه بــرای آهنگهایــی کــه
ریتــم و اســتایل عربــی در موســیقی ترکــی دارنــد ،گفتــه
میشــود) را در بخــش موســیقی خاورمیانــه از آن خــود
کنــد .وی افــزود :مســابقات «موزیــک هالیــوود» ســال
 ۲۰۲۰در لسآنجلــس برگــزار شــد ،فراخــوان شــرکت
هنرمنــدان در ایــن دوره نیــز از ســال  ۲۰۱۹میــادی
بــرای آن دســته از کســانی کــه دارای مــدرک آکادمیــک
موزیــک بودنــد ارســال و از آنهــا بــرای شــرکت در ایــن
مســابقات دعــوت بــه عمــل آمــد .البتــه زانــا ابراهیمــی
در ســال  ۲۰۱۸در دانشــگاه موســیقی بوســتون رشــته
موســیقی مقطــع دکتــرا پذیرفتــه شــده ولــی بــه خاطــر
قوانیــن مهاجــرت و تحریمهــای دولــت آمریــکا نتوانســت
در دورههــای پیشــین ایــن رویــداد شــرکت کنــد .خرمــی
در بخــش دیگــری از صحبتهــای خــود ضمــن توضیــح
پیشــینه فعالیتهــای فرهنگــی هنــری زانــا ابراهیمــی

بیــان کــرد :زانــا ابراهیمــی از جملــه هنرمندانــی اســت
کــه تحصیــات عالــی خــود در مقطــع کارشناســی
ارشــد موســیقی پشــت ســر گذاشــته اســت .ایــن
هنرمنــد مهابــادی پــس از اتمــام تحصیــات خــود در
ایــران بــا حضــور در دانشــگاه «آکدنیــز» ترکیــه بــه
فراگیــری رشــته آهنگســازی در بخــش موســیقی ترکــی
آناتــوال پرداخــت .او عــاوه بــر فعالیتهــای پژوهشــی
و آهنگســازی در حــوزه نوازندگــی ســازهای مختلفــی
چــون باغالمــا ،باغالمابرقــی ،گیتــار ،بــاس گیتــار ،گیتــار
برقــی ،تــار ،تارجومبــوش ،عــود ،وزوکــی ،مندولیــن،
بــزاق ،کوریــت و تــار قفقــازی نیــز مهــارت دارد.
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روایتی از مبارزهای آخرالزمانی میان جن و انسان در کتابفروشیها
انتشــارات کتابســتان معرفــت ویراســت دوازدهــم رمــان
«هفــت جــن» ،نوشــته امیــد کورهچــی را روانــه بــازار
نشــر کــرد .نویســنده در ایــن اثــر داســتان یــک مبــارزه
آخرالزمانــی را ترســیم کــرده اســت؛ مبــارزهای کــه بیــن
اجنــه و انســانها در گرفتــه اســت .داســتان کتــاب
«هفــت جــن» از زبــان اول شــخص کــه همــان قهرمــان
داســتان اســت ،روایــت میشــود .او بــرای نجــات میرانــا
کــه در دســت اجنــه اســیر شــده اســت ،بــا هفــت جــن
مبــارزه میکنــد .امــا نکتــه جالــب داســتان «هفــت
جــن» ایــن اســت کــه قهرمــان داســتان در مراحــل
مختلفــی کــه پشتســر میگــذارد ،از خــدا طلــب
کمــک میکنــد و میدانــد کــه بــدون یــاری خداونــد
نمیتوانــد کاری از پیــش ببــرد .داســتان «هفــت جــن»،
روایــت مــردی اســت تشــنه قــدرت و تســلط بــر عالــم .او
کــه مأمــور بــه قتــل زنــی شــده اســت ،در همــان ابتــدای
داســتان ،دچــار شــکی بــزرگ میشــود و متوجــه
اشــتباهاتش میشــود .حــال اوســت و مبــارزه بــا هفــت
جــن قدرتمنــد .هفــت جــن برخــاف بســیاری از آثــار
فانتــزی ایرانــی کــه گرتهبــرداری ناقــص از آثــار غربــی
اســت ،بــر فرهنــگ ایرانــی ـ اســامی اســتوار اســت .در
جایجــای کتــاب اشــارههای فــراوان بــه آیــات قــرآن و
احادیــث معتبــر شــده و ایــن نشــان میدهــد نویســنده
بــرای خلــق اثــرش ،زحمــت فراوانی کشــیده اســت .نکته
مهــم دیگــر کتــاب ،فرونرفتــن در یــک فضــای تخدیــری
اســت« .هفــت جــن» بــا تأکیــدی کــه بــر واقعگرایــی
دینــی دارد ،جنبههــای مهــم دیگــری از زندگــی دینــی
را هــم نشــان میدهــد .عرفانهــای نوظهــور و مصائــب
آن ،نســبت انســان معاصــر بــا امــام معصــوم خصوصــاً

امــام زمان(عــج) ،توجــه بــه عوالــم قدســی و حضــور
دیگــر مخلوقــات خداونــد از جملــه موضوعاتــی اســت
کــه ردپایــی از آن را در ایــن اثــر میتــوان یافــت .در
بخشــی از ایــن کتــاب آمــده اســت« :دریــا ناآرامتــر از
آن بــود کــه فکــرش را میکــردم ،تــا کمــر ایســتاده
بــودم میــان آب و طوفــان امــواج خروشــان را چنــان بــه
صورتــم میکوبیــد کــه هــر لحظــه تمرکــزم بیشتــر
بههــم میریخــت و از توانــم در مبــارزه کاســته میشــد.
حــدود یــک ســاعتی میشــد درگیــر نبــرد بــا دیــوی
بــودم کــه سرســختانه مقاومــت میکــرد و رام نمیشــد،
کــه بــه یکبــاره دیــو اطــراف حصــار محافــظ مــن چرخید
و دیــوارهای از آتــش اطرافــم را فــرا گرفــت ،امــا چــون
میــان آب ایســتاده بــودم حرارتــی بــه مــن نرســید .وقــت
زیــادی نمانــده بــود ،اگــر شــب از راه میرســید قــدرت
دیــو چنــد برابــر میشــد ،تمــام عزمــم را جــزم کــردم
تــا ذکــر آخــر را بگویــم و کار را یکســره کنــم ،کــه
ناگهــان مــوج مهیبــی بــه تنــم اصابــت کــرد و تعــادل
خــود را از دســت دادم و یــک پایــم از حصــار بیــرون
رفــت و دیــو هــم کــه انــگار منتظــر چنیــن فرصتــی بــود
ی خــود را جمــع کــرد
نعــرهای کشــید و بــدن دودگون ـ ه 
و مثــل بــرق آمــد ســمت مــن کــه ناگهــان صاعقــهای
از آســمان بــه تنــش اصابــت کــرد و تمــام بدنــش چــون
دود از هــم پاشــید و نابــود شــد .فــس راحتــی کشــیدم
و خــود را از کــف دریــا جمــع کــردم .خــوب میدانســتم
صاعقـهای در کار نیســت و ایــن نهاییــل فرشــته بــود کــه
بــاز هــم مثــل دفعــات قبــل خــود را بــرای حفاظــت از
مــن بــه خطــر انداختــه و شمشــیر نورانیــش را مثــل
صاعقــه چنــان بــر ســر دیــو بــد ســیرت کوبیــده کــه

امــا مجموعــه اتفاقــات در صحنــه و پشــت صحنــه ایــن
برنامــه هــر دو زن جــوان را در چالشــی جــدی بــرای
تصمیمگیــری قــرار میدهــد.
صــدف عســگری ،بهنــاز جعفــری ،بابــک کریمــی،
آرمــان درویــش ،فــروغ قجابگلــو ،فرشــته حســینی،
زکیــه بهبهانــی ،حســن جودکــی ،رامونــا شــاه ،محمــد
ســاربان ،کمــال هاشــمی ،بهــرام افشــار ،فقیهــه ســلطانی
و بــا حضــور فرشــته صدرعرفایــی بازیگــران فیلــم یلــدا
هســتند.

از مدیران تلویزیون بپرسید

مــا مهــم نیســت .ایــن هنرمنــد حــوزه کــودک تأکیــد
کــرد :چــه کار کنیــم کــه همهچیــز ســلیقهای شــده
و ایــن بــرای مــا درد اســت .بــه نظرمــن همــه بــرای
فرهنگســازی کــودکان ایــران وظیفــه داریــم ،بایــد بــه
فکــر بچههــا باشــیم کــه فضــای مجــازی و ماهــوارهای،
بــه دنبــال نابــودی ایــن فرهنــگ غنــی ایرانــی و اســامی
کودکانانــد .واقعــاً تلویزیــون فضــای برنامهســازی
بــرای مــا مهیــا کنــد هیچوقــت بــه مدیــوم دیگــری
مثــل ســینمای خانگــی نمیرویــم و فکــر میکنیــم،
چــون مــا خودمــان را فرزنــد تلویزیــون میدانیــم .مــا
ـق کودکمــان ظلــم کنیــم ،الگوهایشــان را
نبایــد در حـ ِ
درون شــخصیتهای کارتونــی و انیمیشــنی خارجــی
از
ِ
پیــدا کننــد .در ایــن روزگار تلخیهــای کرونایــی ،بــه
ســمت ماهــواره و فضــای مجــازی نرونــد و تلویزیــون
جمهــوری اســامی ببیننــد.

؛محمــد مســلمی بــا اشــاره بــه اینکــه از مدیــران
ـل گذشــته
بپرســید کــه چــرا امثـ ِ
ـال مــا نیســتیم و مثـ ِ
بــه برنامههــای کــودک توجــه نمیشــود ،تصریــح کــرد:
بایــد از مدیرانمــان بپرســید چــه کار میکننــد و بــه
چــه چیزهــا و کســانی فکــر میکننــد.
چــه چیــز بهتــر از اینکــه حــال مــردم خصوصــاً
بچههــای ایــن ســرزمین خــوب باشــد .وقتشــان بــه
درســتی پُــر شــود ،دســت از ایــن گوشــی و شــبکههای
ماهــوارهای بــا محتــوای پــوچ ،بردارنــد .ایــن ســؤال را از
مدیــران داشــته باشــید کــه چــرا بچههــا را از تماشــای
برنامههــای کــودک محــروم کردهانــد؟ در ایــن موقعیــت
ویــژه کــه بایــد در خدمــت بچههــا و خانوادههــا باشــیم،
بســتری بــرای کار وجــود نــدارد .انــگار بــرای تلویزیــون
مهــم نیســت کــه برنامــ ه کــودک داشــته باشــد! مــا
آمادگــی اجــرا و ســاخت هــر نــوع برنامــهای را داریــم؛
همیــن چنــدی پیــش «دوقلوهــا» را روی آنتــن داشــتیم

بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی و امــور بینالملــل
کانــون ،در ســال «جهــش تولیــد» و در شــرایط بحرانــی
ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور ،نویســندگان
حــوزه ادبیــات کــودک و نوجــوان بــا انگیــزهای مضاعــف
بــرای کــودکان و نوجوانــان قلــم میزننــد.
اکنــون همزمــان بــا روز ملــی ادبیــات کــودک و نوجــوان،
حاصــل اندیشــه و قلــم نویســندگان ایــران در روزهــای
پرتشــویش و ســخت کرونــا بــه بــار نشســت اســت و
شــاهد آمــاده شــدن  23عنــوان کتــاب بــا موضوعهــای
متنــوع بــا چشــماندازی ویــژه و نگاهــی امیدوارانــه بــه

و جالــب اســت بدانیــد کــه بعــد از گذشــت  ۶مــاه از
پخــش ،هنــوز بــا مــا تسویهحســاب نکردهانــد.
وی افــزود :مــن دلــم میســوزد ،واقعــاً برنامههــای
کــودک ،مهجــور واقــع شــده و بــه نقطــه صفری رســیدیم
کــه کار در خــوری بــرای عرضــه بــه کــودکان نداریــم .در
شــرایطی کــه بچههــا مدرســه ندارنــد ،بیــرون از خانــه
نمیتواننــد برونــد و درگیــر تلخیهــای کرونــا شــدهاند،
فاجعــه اســت کــه دســت روی دســت گذاشــتهایم؛
میبینــم کــودک مــا بــه ســمت ماهــواره و محتواهــای
بیکاربــرد گوشــیهای تلفــن همــراه مــیرود .مدیــران
مــا بداننــد مــا بــا بچههــای معلــول و ســرطانی زندگــی
کردیــم ،بــه مناطــق محــروم و دورافتــاده ایــن ســرزمین
رفتهایــم کــه تنهــا وســیله و ابــزار ارتباطیشــان ،همیــن
تلویزیــون اســت .مــا انگیــزه ســاخت برنامهمــان بــه
خاطــر همیــن مردمــان ســرزمینمان اســت کــه دوســت
دارنــد برنامــ ه خــوب ببیننــد امــا انــگار بــرای مدیــران

،،

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اخیــرا ً پیشــنهادی برای
ســاخت برنامــه کــودک داشــتید و یــا پیشــنهاد و طرحــی
بــه تلویزیــون دادیــد ،تصریــح کــرد :پیشــنهاد نداشــتیم
امــا پیشــنهاد دادیــم حداقــل آرشــیو برنامههــای
مــا را بگذاریــد .مــا کــه نبایــد التمــاس کنیــم فضــای
برنامهســازی برایمــان فراهــم کننــد .در شــرایطی کــه
ســریالهای گریــهدار بــا بودجههــای وحشــتناک بــه
خــورد مــردم میدهنــد چــه کار عروســکی میبینیــد کــه
ـل دوران گذشــته قصههــای مجیــد ،خانــه مادربزرگــه،
مثـ ِ
محلــه بهداشــت و محلــه بروبیــا ،بچههــا را ســر ذوق
بیــاورد .مگــر چنــد گــروه کاربلــد در حــوزه کــودک
داریــم ،چــرا ایــن ســرمایهها را حفــظ نمیکنیــم؟ مــا
میتوانیــم روی ناهنجاریهــای جامعــه ،تغذیــه ،دیــن
و درس بچههــا بــا سیاســتگذاریهای تلویزیــون کار
کنیــم.

کاوه خداشناس و زندگی هنری

انتشار  ۲۳عنوان کتاب جدید برای بچهها در روز ملی ادبیات کودک
آینــدهای روشــن در انتشــارات کانــون پــرورش فکــری
کــودکان و نوجوانــان هســتیم.
ایــن آثــار بــه قلــم نویســندگان نامآشــنای حــوزه ادبیــات
کــودک و نوجــوان همچــون مصطفــی رحماندوســت،
زهــره پریــرخ ،فرهــاد حسـنزاده ،طاهــره ایبــد ،زندهیــاد
سوســن طاقدیــس ،محمدرضــا شــمس ،محمدرضــا
مرزوقــی ،مینــو کریــمزاده ،ســرور کتبــی ،مریــم
هاشـمپور ،علــی خاکبــازان ،مجیــد عمیــق و ...اســت کــه
بــا موضوعهــای متفــاوت در قالبهــای شــعر ،داســتان،
کاردســتی و مجموع ـ ه علمــی آمــاده چــاپ شــده اســت.

تمــام تنــش بیهیــچ زخــم یــا جراحتــی بهطــور کامــل
دود شــد و رفــت هــوا».
رمــان «هفــت جــن» در 322صفحــه و بــا قیمــت45
هــزار تومــان توســط انتشــارات کتابســتان معرفــت
منتشــر شــده اســت.

دلیل غیبت «فیتیلهایها» در تلویزیون

«یلدا» برنده جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره صوفیه شد
داوران جشــنواره بیــن المللــی فیلــم صوفیــه بلغارســتان،
امســال عــاوه بــر وبــر ،نیکــوالس ســلیس (تهیهکننــده
مکزیکــی رومــا ســاخته آلفونــزو کــوارون برنــده شــیر
طــای ونیــز  ٢٠١٨و ســه جایــزه اســکار) ،ایرمنــا
چیچیکــووا (بازیگــر بلغــاری االصــل ویکتوریــا ٢٠١٤و
برنــده جایــزه آکادمــی فیلــم بلغارســتان) و جیــم
اســتارک (تهیــه کننــده مســتقل آمریکایــی آثــار جیــم
جارمــوش از جملــه قهــوه و ســیگار  )٢٠٠٣تشــکیل مــی
دادنــد.
امســال جشــنواره صوفیــه بــه شــکل آنالیــن و نیــز در
ســینماهای روبــاز سراســر بلغارســتان از  ٢٥ژوئــن تــا ١٩
ژوئیــه ( ٥تــا  ٢٩تیــر) برپاســت و در پاییــز امســال نیــز
شــماری از آثــار منتخبــش را نمایــش خواهــد داد.
یلــدا ســومین ســاخته بلنــد مســعود بخشــی ،منتخــب
هفتادمیــن جشــنواره جهانــی برلیــن و برنــده جایــزه
بــزرگ داوران جشــنواره ســاندنس آمریــکا در ســال
 ۲۰۲۰هــم اکنــون در ســینماهای هنروتجربــه تهــران و
شهرســتانها در حــال اکــران اســت.
داســتان ایــن فیلــم در مــورد مریــم کمیجانــی ،زن
جوانــی اســت کــه بــه دلیــل قتــل شــوهرش بــه مــرگ
محکــوم شــده اســت .او در شــب یلــدا بــه اســتودیوی
یــک برنامــه زنــده تلویزیونــی آورده شــده تــا از طــرف
تنهــا فرزنــد مقتــول یعنــی مونــا ضیــا بخشــیده شــود؛

فرهنگ و هنر

کاوه خداشــناس عــاوه بــر بازیگــری در زمینــه موســیقی
و دســتیاری کارگــردان نیــز فعالیــت کــرده اســت .اولیــن
فیلــم او  ,خداحافــظ رفیــق بــود کــه در ســال ۱۳۸۲
اکــران شــد .از فیلــم هــای ایــن بازیگــر مــی تــوان بــرادر
 ,همــه خانــواده مــن  ,دولــت مخفــی  ,عملیــات , ۱۲۵
آســمان همیشــه ابــری نیســت را نــام برد.شــخصیت ایــن
بازیگــر آرام اســت و بــه نظــر خــودش  ,نگاهــی هدفمنــد
بــه زندگــی دارد .
کاوه خداشناس
کاوه خداشــناس (زاده  ۵آبــان  ۱۳۵۹در تهــران) بازیگــر
تئاتــر ،ســینما و تلویزیــون ایرانــی اســت .زندگــی هنــری
کاوه در یــک خانــواده تهرانــی کــه اصالــت دماونــدی
دارنــد بــه دنیــا آمــد .او فرزنــد ســوم از خانــوادهای
اســت کــه پنــج پســر دارد .پــدرش اهــل ذوق اســت و
برادرانــش اهــل موســیقی و فرهنــگ هســتند.
غــذای مــورد عالقــه کاوه خورشــت بادمجــان اســت و
بــه دلیــل اینکــه بطــور مجــردی زندگــی مــی کنــد در
پختــن ایــن غــذا  ,تبحــر خاصــی دارد و خــودش در ایــن
بــاره مــی گویــد :مــن عاشــق بادمجــان هســتم و مــی
توانــم غذاهایــی را ,بــا بادمجــان درســت کنــم کــه از
خــوردن آن ســیر نخواهیــد شــد .بهتریــن غذایــی کــه
بــا بادمجــان درســت مــی کنم,خورشــت بادمجــان
هســتش,البته در خورشــت فقــط بادمجــان نیســت  ,مثال
یــک هفتــه بــه خورشــت مــرغ هــم اضافــه مــی کنــم و

دفعــه بعــدی گوشــت اضافــه مــی کنــم .بــا ایــن حســاب
کاوه خداشــناس در کارنامــه هنــری اش,آشــپزی را هــم
اضافــه کــرد.
کاوه دیپلــم تجربــی دارد و دانشآموختــه دانشــکده
هنــر و معمــاری [[دانشــگاه آزاد]] تهــران مرکــز در
رشــته نمایــش اســت .از اســاتید او هــم میتــوان حمیــد
ســمندریان و فــردوس حاجیــان را نــام بــرد .او تجربــه
موســیقی ،عکاســی ،نقــد هنــری و دســتیاری کارگــردان
را در کارنامــه خــود دارد.
کاوه قبــل از دوران دانشــجویی فعالیــت دراماتیــک
خــود را ســال  ۱۳۷۸بــا بــازی در نمایــش هدهــد
بــه کارگردانــی منصــور خلــج ,آغــاز کــرد و بعدهــا بــا
گروههــای دانشــجویی همــکاری نمــود .پــس از آن در
ســال  ۱۳۸۲بــا بــازی در فیلــم ســینمایی ,خداحافــظ
رفیــق بــه کارگردانــی بهــزاد بهزادپــور بــه ســینما راه
یافــت.
صحبــت هــای جالــب بــا کاوه خداشــناس :بســتر ورودم
بــه دنیــای هنــر را خانــواده فراهــم کــرد .در خانــوادهای
بــزرگ شــدم کــه بــا هنــر غریبــه نبودنــد و همــه ,
دســتی بــر آتــش داشــتند .دای ـیام تحصیلکــرده رشــته
نمایــش از دانشــکده هنرهــای زیبــا هســتند  ,و در حــوزه
پژوهــش مشــغولند.
مــن هــم ماننــد هــر نوجــوان دیگــری در ابتــدا
نمیدانســتم چــه برنامــهای بــرای آینــدهام دارم ،امــا
وقتــی بــه ســوم دبیرســتان ,رســیدم ،احســاس کــردم
دیگــر میدانــم کــه چــه راهــی را دنبــال کنــم .حــس
کــردم جهانــی کــه میتوانــم بــا آن ,ارتبــاط برقــرار کنــم
و حالــم در آن خــوب باشــد ،دنیــای هنــر اســت.
تئاتــر ،ســینما و ادبیــات همیشــه برایــم جــذاب بــود.
وقتــی در درون خــودم میگشــتم ،میدیــدم ایــن

همــان چیــزی ,اســت کــه دوســت دارم .در رشــته
تئاتــر تحصیــل کــردم؛ چــون همــه عالیقــم ازجملــه
بازیگــری و ادبیــات ,را در ایــن هنــر پیــدا کــردم.
عاشــق عکاســی هســتم
در دانشــکده هنــر و معمــاری درس خوانــدم کــه
ســاختمانش هفتطبقــه دارد و همــه هنرهــا در آن
تدریــس میشــوند .مــن و رفقایــم در دانشــکده صرفــا
تئاتــر نخواندیــم؛ چــون مرتــب بــه کالسهــای دیگــر
ســرک میکشــیدیم  ,و دوســتانی در رشــتههای
دیگــر داشــتیم.
بهترین دوستان کاوه خداشناس از زبان خودش:
بهتریــن دوســتانم مــادر ،پــدر و برادرهایــم هســتند.
در جــو خانــواده حــال خیلــی خوبــی دارم و دائــم بــه
دیــدن شــان مــی روم .دو بــرادرزاده بــه نــام نوشــیکا
و یکتــا دارم کــه بســیار شــیرین هســتند و دوســت
شــان دارم.
مستقل شدن در سن  ۱۹سالگی:
از  ۱۹ســالگی یعنــی هــم زمــان بــا ورودم بــه
دانشــگاه مســتقل شــدم .بیــن تهــران تــا کــرج راه
زیــادی نیســت ،ولــی شــغل مــا طــوری اســت کــه
تایــم زمانــی خاصــی نــدارد و بخاطــر همیــن ترجیــح
دادم در تهــران ســاکن شــوم۱۶ .ســال اســت کــه تنهــا
زندگــی مــی کنــم و مســتقل بــودن را خیلــی دوســت
دارم .حتــی از زمــان نوجوانــی هــم مــی دانســتم کــه
بایــد زندگــی مســتقلی داشــته باشــم .از اینکــه روی
پــای خــودم بایســتم و کارهایــم را خــودم انجــام
دهــم ،لــذت مــی بــرم.

