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اگر اين روزها س��اعت  23بيننده شبكه سوم سيما بوده باشيد ،مجموعه «رستگاران» را ميبينيد كه آتيال پسياني
در آن يكي از نقشهاي اصلي را برعهده دارد.
به گزارش «ايران» ،پرويز شايس��ته نقش تازه پس��ياني در سيماس��ت كه ش��خصيتي خاكس��تري با فراز و فرودهاي
فراوان اس��ت .اگرچه شايس��ته در اين مجموعه آدمي تلخ به ش��مار ميآيد اما در عمل نميت��وان به ماهيت مثبت
و يا منفي بودن آن پي برد .با اين تفس��ير پس��ياني نش��ان ميده��د تا چه اندازه توانايي ايف��اي نقشهاي منفي را
دارد .نقشه��اي منفي كه دوس��ت داش��تني هم هس��تند .پس��ياني در حالي در اي��ن مجموعه حض��ور يافته كه به
تازگ��ي جديدترين نمايش خود يعني «كش��تي ش��يطان» را در تاالر چهارس��وي تئاتر ش��هر روي صحنه برد و قصد
دارد شهريورماه نيز تمرين كار تازه خود «بعلگمش» را آغاز كند .اين نمايش كه نام آن تغيير خواهد كرد ،تركيبي
از دو نمايش بعل (برتولت برش��ت) و افس��انه گيلگمش است .پس��ياني «بعلگمش» را در جشنواره تئاتر فجر امسال
روي صحن��ه خواه��د ب��رد .گفتني اس��ت ،او يك��ي از نمايشهاي آخ��رش يعني «متابولي��ك» را در جش��نواره تئاتر
استنيسالوسكي روسيه به اجرا درخواهد آورد.

اذان ظهر 13/ 10 :ـ اذان مغرب  20/44ـ نیمه شب شرعی 00/18ـ اذان صبح فردا  4/ 12ـ طلوع آفتاب فردا 5/57

سينماداران از بازگشت رونق به گيشهها ميگويند

بهترين عبادت مؤمن ،انتظار فرج از خداوند است.

حضرت علي

(ع)

حضور گرم مشتاقان هنر هفتم در سالنها
سينماهاي تهران پس از مدتي ركود
با بازگشت آرامش اجتماعي دوران رونق
دوباره را تجربه ميكنند.

[محمدرضا رنجبر]

نمايشگاه كتاب خراسان شمالي
مديركلفرهنگوارشاداسالميخراسانشماليازحضوربيشاز 300ناشركشوريدرچهارمين
نمايشگاهبزرگكتابايناستانخبرداد.
مستندفرش
مستندي با موضوع «فرش دستباف» به تهيهكنندگي و كارگرداني «عليرضا حسيني» در مالزي و
ايرانساختهميشود.
كتابت آيات قرآن
به مناسبت ايام اعتكاف و س��الروز ميالد باسعادت امام علي(ع) هنرمندان خوشنويس در قالب
مسابقهخلقتابلوخط،آياتقرآنراكتابتكردند.
كتاب اشباح
پس از به پايان رس��يدن نگارش رمان «بيترديد سهشنبه بود» ،احمد بيگدلي مجموعه داستان
«كتاباشباح»رامينويسد.
گروه موسيقي فاخته
گروه موس��يقي «فاخته» به سرپرس��تي و آهنگس��ازي رضا موس��ويزاده در جش��نواره موسيقي
قزاقستانكنسرتداد.
يادبودحقوقي
مراسميادبودمحمدحقوقيروزجمعه( 19تيرماه)درتهرانبرگزارميشود.
قصههاي شهر جنگي
مجموعه «قصههاي ش��هر جنگي» با افزوده ش��دن داس��تان «جزيره ليلكها» نوش��ته سيد قاسم
ياحسيني ،در يك مجلد و توسط انتشارات سوره مهر به چاپ دوم ميرسد.
دلخواه در ايرانشهر
مسعوددلخواهكهمدتياستقصدداردنمايش«هفتكودكيهودي»رابهصحنهببرد،ازاحتمال
اجرايايننمايشدربيستوهشتمينجشنوارهتئاترفجرخبرداد.

جايزه ادبي «راوي» به نويسندگان اهدا شد

نخستين جايزه ادبي «راوي» پانزدهم تيرماه در ايالم به نويسندگان برتر اهدا شد.

به گزارش «ايران» هيأت داوران در بخش فاخر و متعهد ،به دليل فضاسازي مناسب ،پرداخت
تأثيرگذار موضوع و زبان كم و بيش پيراس��ته ،داستان «وقتي هوا بوي سوختن ميدهد» نوشته
حسينخدنگازايالمراحائزرتبهاولدانست.رتبهدومبهداستان«مهرههاييازتسبيحسياهآدا»
نوش��ته كامران جباري از كردستان ،به لحاظ ساختار كم و بيش خالقانه اثر ،جزئيپردازيهاي
دقيقوتأثيرگذاريواحد،تعلقگرفت.همچنينداورانداستان«نقشي»نوشتهمعصومهپاليزبان
را به دليل انتخاب موضوع بكر ،نثر مناس��ب و توجه به بارها و آئينهاي اقليمي حائز رتبه س��وم
دانست.همچنينزهرهشعبانيوسيمارحيمينيزدربخشداستانهايعاشورايي،موردتقدير
قرار گرفتند .در نخستين دوره جايزه ادبي راوي 235،نويسنده با 350اثر در دو بخش آثار فاخر
و متعهد و بخش عاشورايي با مضمون ايثار و شهادت شركت كردند .اين آثار در دو مرحله توسط
هيأت داوران بررس��ي و داوري شدند .داوران مرحله اول مجيد قيصري ،حسن محمودي و علي
خانمرادي با توجه به معيارهاي متعارف ادبي ،از ميان  350داس��تان رس��يده به جشنواره30 ،
داستان را برگزيدند .داوران مرحله دوم ابوتراب خسروي ،يوسف عليخاني و بلقيس سليماني از
ميان 30اثربرگزيده،آثارنهاييجشنوارهراانتخابكردند.

رايگان در انتظار جستوجوگران

مس�عود راي�گان اين روزها مش�غول ب�ازي در
مجموعه ش�مسالعماره به كارگرداني سامان مقدم
اس�ت و مجموع�ه جس�توجوگران كار محمدعلي
سجادي را نيز آماده پخش دارد.

بهگزارش «ايران» ،جس��توجوگران مجموعهاي
پليس��ي اس��ت ك��ه راي��گان در كن��ار پيامدهك��ردي
نقشهاي اصلي اين مجموعه را به عهده داشته است.
ش��مسالعماره ني��ز مجموع��هاي خانوادگي بهش��مار
ميآيدكهقراراستازهفتهآيندهرويآنتنشبكهدوم
س��يما برود و به صورت شبانه پخش ش��ود .فيلم تلويزيوني مرد نيز كه رايگان در آن نقش اصلي
را بازي ميكرد و س��يروس الوند نيز آن را به مناس��بت سالروز تولد حضرت علي(ع) ساخته بود،
دوش��نبه صبح از شبكه اول سيما پخش ش��د .رايگان دراين فيلم نقش مردي را بازي ميكرد كه
بهاشتباه بهخاطر قتل به زندان افتاده و حاال كه بعد از  20سال آزاد شده در جستوجوي فرزند
خويشاست.رضارويگريونسرينمقانلوهمبازيهايرايگاندرفيلممردبودند.اوسالگذشته
زادبوم و دوزخ برزخ بهشت را در جشنواره فيلم فجر داشت كه هر دو فيلم هماكنون در انتظار اكران
هستند.

تصويربرداري نسخ خطي كتابخانه مجلس به پايان رسيد

مدير بخش خطي كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اتمام
اسكن بيش از  24هزار نسخه خطي ،گفت :نسخههاي آسيبديدهاي كه نياز به مرمت داشتند،
پس از ترميم ،تصويربرداري شدند .در اين راستا حفظ نسخ خطي مهمترين هدف بود.

سهراب يكهزارع در گفتوگو با ايبنا ،ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت :كتابخانه مجلس
بيش از 24هزار نسخه خطي دارد كه از اين تعداد نزديك به 19هزار نسخه از سوي اين كتابخانه
خريداري شدهاند و  5هزار نسخه ديگر نيز در شمار آثار اهدايي افراد و مجموعهداران گوناگون و
برخي نيز متعلق به مجلس سنا قرار دارند .وي با بيان اين كه بيشترين نسخ خطي اهدايي اين
مركز از س��وي سيد محمدصادق طباطبايي ،رئيس مجلس ش��وراي ملي قبل از پيروزي انقالب
اسالمي به اين كتابخانه ارائه شده ،گفت :از اين مجموعه حدود هزار و  438جلد نسخه خطي
ي اس��ت .وي درباره مراحل اسكن
و هزار و  705جلد كتاب چاپياند كه بيشترش��ان چاپ سنگ 
اين نسخهها اظهار كرد :تصوير برداري از نسخ خطي اين مركز با استفاده از 11دستگاه اسكنر در
كتابخانهمجلسواز«نسخههايخريداريشده»آغازشدوماسپسبهتصويربرداريازنسخههاي
مجموعههاياهداييونسخكتابخانهسناپرداختيم.

پاك نيت «بازپرس» فخيمزاده شد

محم�ود پاكني�ت در مجموع�ه بازپ�رس ب�ه
كارگرداني مهدي فخيمزاده نقش اصلي اين مجموعه
يعني بازپرس را برعهده گرفت.

بهگ��زارش «اي��ران» پاكني��ت در حال��ي در اي��ن
مجموع��ه مقاب��ل دوربين م��يرود كه تصويرب��رداري
بازپرس مدتها قبل ش��روع ش��ده و بازيگران ديگري
همچ��ون روي��ا نونهالي ،لي�لا برخ��ورداري و ...مقابل
دوربي��ن رفتهاند .خود فخيمزاده ني��ز در اين مجموعه
نق��ش منف��ي كار را برعه��ده خواه��د داش��ت .دك��ور
مجموعه در پارك چيتگر ساخته شده و حدود  70درصد از كار در اين دكور فيلمبرداري خواهد
شد .مجموعه بازپرس را رضا انصاريان تهيه ميكند .پاكنيت ايناواخر نقش حضرت يعقوب را
در مجموعه تلويزيوني حضرت يوسف(ع) ايفا ميكرد .از ديگر نقشآفرينيهاي اخير اين بازيگر
ميتوانبهفيلمهايدلشكسته،سفرمرگوملكسليماناشارهكرد.ملكسليمانفيلمياست
بهكارگردانيشهرياربحرانيكههنوزبهنمايشعموميدرنيامدهاست.

نمايي از فيلم «پسر تهروني»

آبها خط كش��ي نمي كنند ،هم دس��ت هاي پاك را ميپذيرند و هم دست هاي
آل��وده را ،آينهها هم مرز بندي نمي كنند ،هم چهره هاي زش��ت را نش��ان ميدهند و
ه��م چه��ره هاي زيبا را .پيامبر صلاهلل عليه و آله و س��لم هم آب ب��ود و هم آينه ،يعني
براي همه بود.
الناس ِم ْن خُ لْ ِقه
قَ ْد َو ِس َع
َ
يعني همه از اخالق خوب پيامبر صل اهلل عليه و آله و س��لم برخوردار بودند و بهره
ميبردن��د .پس اگر پيامبر مهربان بود ،با هم��ه مهرباني ميكرد و اگر حرمت و احترام
ميگذاش��ت ،براي همه بود.اگر گره گش��ايي ميكرد ،گره از كار همه ميگش��ود؛ او
هرگز اهل تبعيض و تفاوت نبود.

بهگ��زارش «اي��ران» ،س��ال  88از
ابت��دا ب��راي س��ينما داران و اهالي صنعت
س��ينما س��ال خوبي بود .فروش مناس��ب
اخراجيهاي( 2مسعود دهنمكي) و سوپر
اس��تار (تهمينه ميالني) توانست سالنها
را با حجم انب��وه مخاطبان كه مدتها بود
به رؤياي دوس��تداران س��ينما مواجه شده
بود رو بهرو كند.
اي��ن مس��ئله بهدليل پ��ارهاي مس��ائل
اجتماع��ي پس از انتخاب��ات باركود مواجه
ش��د و م��ردم ترجي��ح ميدادن��د ب��ه جاي
تماشاي فيلمهاي س��ينمايي بهخانههاي
خود بروند.
پ��س از اينك��ه ناامنيه��ا فروك��ش
كرد و ب��ا اك��ران فيلمهاي جدي��د دوباره
تماشاگران به س��مت سالنهاي سينما و
تئاتر باز گشتند .جدا از صاحبان فيلمها،
مدي��ران س��النهاي س��ينما نخس��تين
گروه��ي هس��تند ك��ه از اين مس��ئله ابراز
رضايت ميكنند.
س��يروس يگان��ه مدي��ر س��ينما آفريقا
گف��ت « :م��ا هم��واره امي��دوار هس��تيم كه
مخاطب��ان ب��ا آرام��ش خاط��ر و خي��ال ب��ه
س��النهاي س��ينما بيايند و زمان��ي كه در
س��الن هس��تند بدانن��د آرام��ش و امني��ت
آنها ب��ا فراغ ب��ال تأمين ميش��ود ،با آرام
شدن اوضاع بسيار اميدوار هستيم فروش
فيلمها دوباره افزايش يابد».
البته يگان��ه به موضوع ديگري اش��اره
ميكن��د كه در تعري��ف بحث ما نب��ود ،اما
نكت��ه جالب��ي بهنظر ميرس��د« .اين روزها
جوان��ان ك��ه مخاطب��ان اصل��ي فيلمه��ا
هس��تند با كنك��ور نيز دس��ت و پنج��ه نرم
ميكنند .هميش��ه همينطور بوده كه پس
از پاي��ان كنك��ور و امتحان��ات دانش��گاهها
گيشهها رونق ميگيرند».
او ادام��ه داد« :س��النهاي س��ينما
مث��ل بچ��هاي ميمانن��د ك��ه باي��د از او
بخوبي نگه��داري كرد و اي��ن محافظت
هزينهه��اي باالي��ي دارد .مس��ئوالن
تصمي��م گرفتند در ماه مب��ارك رمضان

كمكه��اي مال��ي انج��ام دهن��د ت��ا م��ا
بتواني��م اوض��اع س��ينمايمان را بهب��ود
بخش��يم ».در همي��ن راس��تا عب��اس
برزگ��ري مدير س��ينما ته��ران نيز گفت:
«اغتشاش��ات باعث ناامني و ايجاد رعب
و وحش��ت در مي��ان م��ردم ش��ده ب��ود.
جالب اس��ت بدانيد خيل��ي از مخاطبان
س��ينما ب��ا م��ا تم��اس ميگرفتن��د و از
امنيت ميپرس��يدند .آنها ميپرسيدند
آيا س��ينماي ش��ما امن اس��ت تا ما براي
ديدن فيلم بياييم يا خير؟»
برزگ��ري گف��ت« :خوش��بختانه چن��د
روزي اس��ت ك��ه ب��ه كمك مس��ئوالن فضا
ام��ن ش��ده و اوض��اع آرام ش��ده اس��ت و
م��ا ميتواني��م مخاطب��ان خ��ود را مقاب��ل
گيشهها ببينيم كه جاي تشكر دارد».
او ادامه داد« :در كن��ار امنيت كه ركن
اصلي جلب تماش��اگر اس��ت س��الن خوب
ه��م در اينب��اره مؤث��ر اس��ت .بازس��ازي
دوباره س��النها ميتواند در راستاي جلب
مخاطب مؤثر باشد».
ش��هيدي مدير س��ينما بلوار نيز عقيده
دارد« :در روزه��اي درگي��ري م��ا در كل 6
س��انس داش��تيم كه ميبايس��ت  3سانس
را تعطي��ل كني��م .البت��ه فقط م��ا در تنگنا
نبوديم .كاس��بهاي ديگر و هم در معرض
تعطيلي بودند».
او ادامه داد« :پس از مهر تأييد شوراي

محت��رم نگهب��ان ب��ر انتخاب��ات رياس��ت
جمه��وري مخاطب��ان بيش��تري به س��مت
س��النها آمدن��د و ف��روش فيلمه��ا ت��كان
خورد».
او هم در ادامه به تجهيز سالنها اشاره
ميكند« :س��النخوب در ج��ذب مخاطب
تأثير مستقيم دارد».
در ه��ر حال با آغ��از فصل تابس��تان و
اك��ران فيلمه��اي اين فص��ل دفاتر پخش
فيل��م ب��راي درياف��ت اك��ران با ه��م رقابت
ميكنن��د ت��ا بخ��ت خ��ود را در گيش��ه
بيازمايند.
«پس��ر تهرون��ي» بهكارگردان��ي كاظم
راس��تگفتار در  22س��الن اك��ران ش��ده،
پ��س از  10روز نماي��ش  110ميلي��ون
تومان فروخته است.
داس��تان اين فيلم درباره پسري است
ك��ه از خ��ارج ب��ه ته��ران ميآي��د و پدرش
ميخواه��د براي او زن بگي��رد .محمدرضا
شريفينيا ،امين حيايي ،طناز طباطبايي
و س��ارا خوئينيه��ا بازيگ��ران اي��ن فيل��م
هستند.
نماي��ش «درب��اره ال��ي» بهكارگردان��ي
اصغ��ر فره��ادي در  25س��الن ادامه دارد.
اي��ن فيل��م پ��س از  30روز از م��رز 630
ميليون تومان گذشت.
«خ��روس جنگ��ي» ب��ه كارگردان��ي
مس��عود اطيابي پس از  27روز نمايش در

 21س��الن بي��ش از  250ميلي��ون توم��ان
فروخت��ه اس��ت .دومي��ن فيل��م اطيابي كه
يك كمدي رمانتيك اس��ت داس��تان زن و
ش��وهري اس��ت كه با هم اختالف دارند و
تصمي��م ميگيرند ي��ك روز جايش��ان را با
هم عوض كنند.
«امش��ب ش��ب مهتاب��ه» بهكارگردان��ي
محمده��ادي كريم��ي ديگ��ر فيل��م روي
پ��رده اس��ت ك��ه ف��روش آن دور از انتظ��ار
بوده اس��ت .اين عاش��قانه تراژي��ك كه در
 22س��الن روي پرده رفته پ��س از  27روز
نمايش در س��ينماهاي ش��هر تهران 133
ميليون تومان فروخته است.
مهناز افش��ار و دانيال عبادي بازيگران
اين فيلم هس��تند .به نظر ميرس��د پرونده
اكران دومين فيلم كريمي با رقمي نزديك
ب��ه  250ميليون تومان بس��ته ش��ود كه با
توجه ب��ه فضاي فيل��م و ه��دف كارگردان
رقم كمي محسوب ميشود.
«هرچ��ي ت��و بخ��واي» ب��ه كارگردان��ي
محمد متوس�لاني پ��س از  27روز نمايش
در س��ينماهاي تهران  44ميلي��ون تومان
فروخت��ه اس��ت .ف��روش اين فيل��م كمدي
ك��ه در  12س��الن روي پرده رفته ،بس��يار
كمتر از حد انتظار است .سابقه كارگردان
و حض��ور بازيگران��ي مانن��د مجيد صالحي
و الدن مس��توفي اي��ن انتظ��ار را بهوج��ود
ميآورد كه فيلم فروش باال داش��ته باشد.
اما در نهايت پس از يك ماه اين فيلم هنوز
نتوانس��ته به ف��روش  100ميليون توماني
برسد.
داس��تان اي��ن فيل��م كم��دي درب��اره
پس��ري اس��ت ك��ه ب��ا ماش��ين امانت��ي با
دخت��ري تص��ادف ميكن��د و اي��ن ماجرا
اتفاقهاي��ي را در زندگ��ي آنه��ا بهوج��ود
م��يآورد .مجي��د صالح��ي ،الدن
مس��توفي ،حس��ن ش��كوهي و كيان��وش
گرامي بازيگران فيلم هستند.
باتوجه به شرايط اكران و تمديد مدت
نمايش عموم��ي فيلمه��اي روي پرده ،به
نظر ميرس��د فع� ً
لا فيل��م ت��ازهاي به صف
اك��ران اضاف��ه نش��ود و س��ينماي اي��ران با
فيلمهاي��ي كه اين روزها روي پرده اس��ت
به فصل دوم تابستان رسد.

من وقتهايم را تلف كردهام و اكنون زمان مرا تباه ميسازد.

ويليام شكسپير

هرچي تو بخواي
كارگ��ردان :محمد متوس�لاني -بازيگران :الدن مس��توفي ،حس��ن ش��كوهي ،مجيد
صالحي.
آزادي ،پرديس ملت ،پرديس رازي ،مركزي ،اريكه ايرانيان ،جوان ،پرديس تماشا
امشب شب مهتابه
كارگردان :محمدهادي كريمي -بازيگران :مهناز افشار ،دانيال عبادي
استقالل ،آزادي ،پرديس سينمايي ملت ،مركزي و...
پسر تهروني
كارگردان :كاظم راستگفتار -بازيگران :امين حيايي ،محمدرضا شريفينيا
عصر جديد ،پرديس ملت ،اريكه ايرانيان ،پرديس زندگي ،ماندانا ،آزادي ،جوان
درباره الي
كارگردان :اصغر فرهادي -بازيگران :ترانه عليدوستي ،شهاب حسيني ،مريال زارعي
آفريقا ،جوان ،آزادي ،ماندانا ،فلس��طين ،پرديس زندگي ،پرديس ملت ،ايران
خروس جنگي
كارگ��ردان :مس��عود اطياب��ي -بازيگ��ران :مري�لا زارع��ي ،احمد پ��ور مخب��ر ،كامران
ملكمطيعي
قدس ،ايران ،پرديس زندگي ،پرديس ملت ،اريكه ايرانيان ،ماندانا ،فلسطين
تهران انار ندارد
تهيه كننده و كارگردان :مسعود بخشي
آزادي ،سپيده ،ملت ،سوره

روي صحنه تئاتر

18:3
هفتخان رستم (پري صابري) -تاالر وحدت -ساعت اجرا 0 :
مرغ مينا (تاجبخش فنائيان) -سالن اصلي تئاتر شهر -ساعت اجرا19:30 :
19:3
اهل قبور (حسين كياني) -تاالر چهارسو -ساعت اجرا 0 :
خانه (كيومرث مرادي) -تاالر قشقايي -ساعت اجرا20:30 :
عروسي در سايه (عليعابدي) -تاالر سايه -ساعت اجرا19 :
همهچيز درباره آقاي ف (آرش عباسي) -كارگاه نمايش -ساعت اجرا19:
قصيده شب غمناك (علي ثقفي) -خانه نمايش -ساعت اجرا18:30 :
19:3
تو چهارسو خبري نيست (حسن باستاني) -سنگلج -ساعت اجرا 0 :
18:3
آسمان روزهاي برفي (محمد عاقبتي) -تاالر مولوي -ساعت اجرا 0 :
ترمينال (سيامك احصايي) -تاالر مولوي -ساعت اجرا20:30 :
تمامصبحهايزمين(حسينمسافرآستانه)-تماشاخانهايرانشهر-ساعتاجرا19:30

بر ديوار نگارخانه هاي تهران
 نگارخانه ماه مهر :نمايش��گاه گروهي نقاشي 16 ،تا  30تيرماه ،ساعت بازديد 16تا  ،20تلفن22013178 :
 نگارستان شاهد :نمايشگاه آثار عكس از علي اكبر عزتي 11 ،تا  22تيرماه .تلفن:66969626
 گالري س��يحون :نمايشگاه نقاشي از پونه اوشيدري 13 ،تا  25تيرماه ،ساعت 10تا  ،18تلفن88102422 :

نمايش آثار هنرمندان تجسمي كشور

شنبه بيستم تيرماه با نمايش آثار استادان حوزه هنرهاي تجسمي همراه است.

بهگزارش«ايران» 17،استادهنرهايتجسميطيسفريبهگرگان 40تابلوازآثارشان
راباخودبهاينشهرميبرندودرحاشيهجشنوارههنرهايتجسميجوانانجهانبهنمايش
ميگذارند .قباد شيوا ،مهدي رحيمي ،محمدتقي فردين تبريزي ،طاهر شيخالحكمايي،
مصطفي آقاميري ،نادر قش��قايي ،شاهرخ ديلمقاني ،حجت آقابابايي ،عبداهلل محرمي،
علي تن ،سعيد فالحفر ،آذر آلطاها ،احمد وكيلي ،منوچهر مغاري ،بهمن عبدي ،اردشير
رس��تمي و جواد عليزاده هنرمنداني هستند كه آثارشان در اين نمايشگاه بزرگ به نمايش
درخواهد آمد .گفتني است شانزدهمين جشنواره هنرهايتجسمي جوانان در هفت رشته
گرافيك ،طراحي ،نقاشي ،حجم ،خوشنويس��ي ،نگارگري ،كاريكاتور با حضور گسترده
هنرمن��دان جوان در اس��تان گلس��تان برگزار ميش��ود .در اين رويداد هنري بي��ش از 240
هنرمند جوان از 30استان كشور به همراه هنرمندان جواني از كشورهاي آسيايي و اروپايي
شركتدارند.

كارگردان نمايش «همه چيز درباره آقاي ف»:

براي ارائه نگاهي نو به ادبيات نمايشي دفاع مقدس تالش ميكنيم

نويسنده و کارگردان
نمايش «همه چيز درباره
آقاي ف» گف�ت :همواره
تالش ک�ردهام نگاه نو و
متفاوت�ي را وارد ادبي�ات
نمايش�ي دف�اع مقدس
کنم.

به گ��زارش «اي��ران»،
آرش عباس��ي در نشست
پرس��ش و پاس��خ اي��ن
نماي��ش ک��ه در کارگاه
نمايش مجموعه تئاتر شهر برگزار شد ،از جنگ به عنوان واقعيتي تاريخي  -اجتماعي ياد
کرد و افزود :اين مقوله ،پتانس��يل بسياري براي کارهاي نمايش��ي دارد .وي اظهار داشت:
زندگي آدمهايي که از جنگ فاصله گرفتهاند اما جنگ همچنان بر زندگي آنها سايه دارد،
براي من جذاب بوده است و به همين دليل به بخش حماسي آن کمتر پرداختهام .عباسي
افزود :در عين حال من فرزند زمانه خود هستم و با دغدغهها و مشکالت آدمهاي پيرامون
خ��ود آش��نايي دارم و از اين رو بايد اين دريافتها در آثارم ديده ش��ود .اين کارگردان تئاتر
درخصوص خلق شخصيت يک آوازهخوان اما جانباز شيميايي در نمايش «همه چيز درباره
آقاي ف» ،گفت :يکي از مشکالت تئاتر دفاع مقدس اين بوده که به چنين طيفي از آدمها
کمت��ر پرداخته و همواره در اين گونه نمايش��ي ،آدمهاي خاص ب��ه عنوان قهرمان معرفي
شدهاند .وي در ادامه با اشاره به تضاد موجود در شخصيت اصلي نمايش ،گفت :از ابتداي
نگارش متن نمايشنامه «همه چيز درباره آقاي ف» تصميم داشتم يک آدم پر از تضاد را خلق
کن��م ،زيرا معتقدم مش��اهده تضاد در يک اثر نمايش��ي براي مخاطب جذاب باش��د .احمد
مهرانفر،بازيگرايننمايشتکپرسوناژينيزگفت:چيزيکهمنراجذبايننمايشکرد،
ن��گاه متفاوت آن به جنگ و پيامدهاي تراژيک آن بود .جنگ م��وردي تراژيک و دراماتيک
است و به تعداد آدمهاي حاضر در آن روايت وجود دارد.

همه قصههای فارسی در یک مجموعه روایت میشوند

با انتش�ار مجموعه چهار جلدی «هزار س�ال قصه فارس�ی» برای نخس�تین بار
تم�ام داس�تانهای ایرانی ک�ه از قرن چه�ارم تا قرن چهاردهم نوش�ته ش�دهاند
گردهم میآیند.

مؤلف کتاب «هزار سال قصه فارسی» با اعالم این خبر به مهر گفت :مراحل آمادهسازی
این مجموعه که عنوان فرعی آن «با صدای ش��هرزاد» اس��ت ،به پایان رس��یده و حتی جلد
نخس��ت آن مجوز چاپ هم گرفته است .محمد قاس��مزاده افزود« :هزار سال قصه فارسی»
در جهار جلد مجزا و مجموعاً در حجمی حدود  3هزار صفحه منتشر خواهد شد .جلد اول،
«قصههای زنان» نام دارد« .قصههای جادویی و شگفتانگیز» عنوان جلد دوم این مجموعه
است .جلد سوم به «قصههای ماجرایی» اختصاص دارد و عنوان جلد چهارم «قصههای طنز»
است .قاسمزاده در ادامه گفت :برای انتخاب قصهها از ترجمه تفسیر طبری شروع کردهام
و تا ترجمه هزار و یکش��ب پیش آمدهام .مالک انتخاب داس��تانها هم این بوده اس��ت که
دارای طرح یا اصطالحاً پالت بوده باش��ند .وی عنوان کرد :در مجموع چیزی حدود 400
قصهدراینکتاب 4جلدیخواهدآمدودرپایانهرقصههمتماملغات،ترکیبات وجمالت
نامفهومتوضیح داده شدهاست .همچنین بهشرحتلمیحاتازآیاتواحادیثپرداختهایمو
دربارهضربالمثلهایمنسوخیااصطالحاتمهجورتوضیحدادهایم.

