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اخبار

نمایش «سرود سرد خاکستر»
در سالن پرواز

س��یامک موحدی ،کارگردان نمایش «سرود
س��رد خاکس��تر» درباره اجرای این اثر نمایشی
گفت :نمایش «س��رود س��رد خاکستر» نوشته
حمیدرض��ا نعیمی اس��ت ک��ه از  ۲۶مهرماه در
قالب پانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت اجرای
عمومی خود را آغاز کرده اس��ت .این نمایش در
سالن «پرواز» (شهید واعضی) در خیابان پیروزی
اجرا میش��ود .به گزارش مهر ،وی درباره اجرا در
این سالن توضیح داد :سالن پرواز متعلق به ارتش
است و من نیز مدیر هنرهای نمایشی ارتش و این
سالن هستم بنابراین ترجیح دادم نمایش «سرود
سرد خاکس��تر» را در این سالن به صحنه ببرم.
قصد ما این بود در ش��رق تهران نیز یک س��الن
نمایش��ی را فعال کنیم تا هنرمن��دان بتوانند از
امکانات این تاالر استفاده کنند .مدیر سالن پرواز
درباره امکانات این سالن یادآور شد :این سالن به
صورت قاب عکسی طراحی شده و  ۲۴خط نوری
دارد .سیستم صدا و دیگر امکانات فنی آن نیز از
کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و هنرمندان
میتوانند با خیال راحت آثار نمایشیش��ان را در
این سالن به صحنه ببرند .نکته مثبت دیگر این
س��الن نیز این است که تازه بازسازی شده است.
بعد از اجرای نمایش «سرود سرد خاکستر» نیز
قرار است نمایشی با عنوان «شب واقعه» در این
س��الن به صحنه برود .این کارگردان تئاتر درباره
داس��تان این اثر نمایش��ی بیان کرد :روایت این
نمای��ش در منطقه فکه در ی��ک پادگان نظامی
رخ میدهد و رابطه چالشبرانگیز یک س��رباز با
فرماندهاش را به تصویر میکشد .این دو از لحاظ
مس��ائل اعتقادی با یکدیگر اختالف نظر دارند.
فرمانده تمام دوستانش را در زمان جنگ از دست
داده اما س��رباز پس��ری دهه هفتادی است که با
این فضا احساس بیگانگی میکند .در این داستان
فالشبکهایی هم به زندگی گذش��ته س��رباز و
فرمانده داریم.

مقتلخوانی نویسنده کتاب «قاف»

یاس��ین حجازی ،نویس��نده کتاب «قاف»
در دومین ش��ب از یازدهمین «س��وگواره هنر
و حماس��ه» به مقتلخوانی پرداخت .نویسنده
کت��اب «آه» بخشهای��ی از این کت��اب را در
یازدهمین «سوگواره هنر و حماسه» برای مردم
خوان��د .او در کتاب «آه» به بازنویس��ی کتاب
«نفسالمهم��وم» پرداخته اس��ت .یازدهمین
«س��وگواره هن��ر و حماس��ه» از چهارش��نبه
بیس��تونهم مهرماه (هفتم محرم) آغاز شده و
تا هش��تم آبان ادامه دارد .این مراس��م بههمت
جمعی از دانش��جویان و فعاالن هنر و رس��انه،
هر شب از س��اعت  19:30در پردیس ولیعصر
دانشگاه هنر تهران بهنشانی «خیابان ولیعصر،
باالتر از چهارراه ولیعصر ،جنب دانشگاه صنعتی
امیرکبیر» برگزار میشود.
لوریسچکناواریان:

میخواهم فداکاریهای امام
حسین(ع) را به گوش جهانیان برسانم

لوریس چکناواریان گفت :در صورت حمایت،
س��ال آینده سمفونی عاش��ورا را در کشورهای
مختلف اجرا میکنم« .لوری��س چکناواریان»
از رهبران بزرگ ارکس��تر سمفونیک جهان در
گفتوگو با ویژه برنام ه رادیویی «عش��ق است
و آت��ش و خون» با اش��اره به اینک��ه آیینها و
سنتهای مذهبی از کودکی مرا با خود همراهی
کرده ،گفت :از همان دوران کودکی به موسیقی
به کار رفته شده در دستههای مختلف عزاداری
عالقه زیادی داشتم .موسیقیهایی که از طریق
شیپور و طبل شنیده میشود ،بسیار مرا تحت
تاثیر خود ق��رار میدهد .چکناواریان که متولد
بروجرد است به ماه محرم اشاره کرد و گفت :ماه
محرم ماهی اس��ت که ایرانیان فارغ از فرهنگ،
مذه��ب و قومیت آن را گرام��ی میدارند و در
این ایام به عزاداری س��رور و س��االر ش��هیدان
میپردازند.

توزیع نسخههای جدید انیمیشن
«رستم و سهراب»

 ۱۵هزار نسخه انیمیشن سینمایی «رستم
و سهراب» در دور دوم توزیع این اثر در شبکه
نمایش خانگی ،وارد بازار ش��د .به گزارش مهر،
داریوش دالوند تهیهکننده انیمیشن سینمایی
«رستم و سهراب» درباره توزیع  15هزار نسخه
از این فیلم در ش��بکه نمای��ش خانگی گفت:
انیمیشن سینمایی «رستم و سهراب» که پیش
از این با تیراژ  ۲۰۰هزار نسخه در شبکه نمایش
خانگی توزیع شده بود ،پس از گذشت  3هفته
از توزیع به درخواست پخشکننده با تیراژ ۱۵
هزار نسخه برای دومین بار تکثیر و توزیع شد.

وطن امروز

رویدادها

نگاهی به نمایش «یک از »۱۷۵

جلوهای از دریای معرفت شهدای غواص

نمایش «یک از  »۱۷۵به نویس��ندگی
و کارگردانی حامد هوش��یاری و با موضوع
ش��هدای غواص در س��الن کوچ��ک تاالر
محراب روی صحنه رفته است .به گزارش
هنرآنالی��ن ،حامد هوش��یاری در رابطه با
هدف خ��ود از اجرای ای��ن نمایش گفت:
این ش��هدا با دستان بسته رفتند تا دستان
ما باز باشد و چشمانمان بیدار .آنها سر به
زیر خاک بردند تا ما سربلند باشیم و امروز
که سربلند و بیداریم باید به یادشان باشیم.
بر همین اساس یکی از دغدغههای من این
بود که متنی را با موضوع ش��هدای غواص
روی صحنه ببرم .نمای��ش «یک از »175
براساس داستان زندگی یکی از  ۱۷۵غواص
شهید است که با شعر و دلنوشتههای حامد
هوش��یاری به نگارش درآمده است .فضای
این نمایش در منزل یک��ی از خانوادههای
این ش��هدای غواص میگذرد و کارگردان
سعی کرده در این نمایش یک تصویر رئال
از یک زندگی ایرانی را به تصویر درآورد .همچنین
نوع میزانسنها به گونهای است که نمایش را برای
تماشاگر باورپذیر کند؛ چراکه به هر حال تئاتر یک
نمایش زنده است و شکل و شیوه اجرایی هم باید
در راس��تای آن باشد بویژه زمانی که نمایشهایی
با چنین مضامینی اجرا میش��وند نباید نوع رفتار،
گوی��ش و ش��کل کارگردانی به س��متی برود که
تماش��اگر آن را نپذیرد .دوران  8سال دفاعمقدس
هم��واره رازهای ناگفته زی��ادی دارد که به تدریج
برخی از آنها عیان میش��ود و این آش��کار ش��دن
حقایق باعث میشود مظلومیت و به حق بودن ملت
ایران در یک تجاوز نابرابر از سوی دشمن بعثی که
از س��وی استکبار جهانی حمایت میشد به اثبات
برسد .رزمندگان اسالم با دلیری و ایثار و صرف فعل
شهادت تالش کردند از کیان کشورشان دفاع کنند.
جای جای تاریخ دفاعمقدس مملو از دالوریهای
این جوانان است که در جنگی نابرابر حماسهها خلق
کردند .یکی از این دالوریهای بچههای سلحشور

دوران حماس��ه که در غبار گذشته زمانه فراموش
شده بود سرنوشت غواصانی است که در سالهای
آخر جنگ به عنوان خط شکن از اروندرود عبور و
به خاک دشمن نفوذ کردند؛ غافل از اینکه عملیات
ل��و رفته و همه این جانهای سلحش��ور در کمال
ناجوانمردی اس��یر و کش��ته و زنده به گور شدند.
با تالش پیگیر کمیته تفحص اجساد شهدا ،اوایل
امسال پیکرهای این شهدای مظلوم در عراق کشف
و در یک مراسم سراسر شکوه به خاک وطن منتقل
و تشییع شد و مردم ما نشان دادند همیشه قدردان
این ایثارگریها هس��تند .بعد از انجام این مراسم
باشکوه انتظار میرفت جامعه هنری نسبت به این
واقعه تاریخی عکسالعمل نش��ان بدهند و فیلمها
بس��ازند یا نمایشهایی را روی صحنه اجرا کنند.
حامد هوشیاری ،کارگردان جوان تئاتر به تعبیری
اولین هنرمندی است که نسبت به ارائه این واقعه
در قالب نمایش��ی اهتمام ورزید و مقدمات اجرای
نمایش «ی��ک از  »175را برای روی صحنه بردن

آماده کرد .به گفته خودش  2ماهی به خانواده اغلب
این شهدا س��ر زده و از خاطراتشان برای نگارش
متن اس��تفاده کرده اس��ت .اینک نمایش «یک از
 »175از  23مهرم��اه در تاالر محراب روی صحنه
رفته است .این نمایش براساس داستان زندگی یکی
از  175غواص ش��هید است .فرحناز منافیظاهر و
عزتاهلل رمضانیفر بازیگران این اثر هستند و رضا
رویگری ،شهره لرستانی و نسیم ادبی نیز به عنوان
صداپیش��گان گروه اجرایی نمایش «یک از »175
را همراهی میکنند .حامد هوشیاری در ساختار و
کارگردانی نمایش ضمن استفاده از عناصر نمایشی
و دراماتیک ،داس��تانی جذاب ،تغزلی و شاعرانه با
اس��تفاده از ویدئو کلیپ در انتهای نمایش تالش
میکند مخاطب را درگیر زندگی ش��خصیتهای
اصلی نمایش��ش کند و با اس��تفاده از صحنههای
مستند تشییع جنازه شهدای غواص به واقعگرایی
نمایش��ش تاکید میکند .شخصیت اصلی نمایش
«نسیمه» با بازی روان و پخته فرحناز منافیظاهر

اس��ت که  25سال فراغ شوهرش را تحمل
کرده و به خواسته شوهرش با شغل خیاطی
اس��تقالل مالی دارد و هیچگاه چشمش به
کمکهای دولتی و س��همخواهی به خاطر
دادن ش��هید نبوده اس��ت .زنی که با تنها
دخت��رش در زندگ��ی دچار چالش ش��ده
اس��ت و دلیل آن هم س��همخواهی شوهر
دختر از خون پدرزن ش��هیدش اس��ت که
دختر زیربار چنین خواستهای نمیرود .در
این میان ش��اهد ورود تمیثلگونه یوسف،
غواص جوانی که در آن عملیات مظلومانه به
شهادت رسیده است در شب آخری که قرار
اس��ت فردایش جسدش در میهن به خاک
سپرده شود به خانه هستیم .گفتنی است
نمایش «سحرگاه سوم» آخرین کارگردانی
حامد هوش��یاری بود که س��ال گذشته در
تماشاخانه س��نگلج با مضمونی دینی و با
محوریته��ای آموزههای دین��ی ،والیت و
حقانیت اس�لام تا انتظار فرج امام زمان به
اج��رای عمومی رفت .این نمای��ش با بازی فرحناز
منافیظاهر و عزتاهلل رمضانیفر و صدا پیش��گی
نسیم ادبی و حضور رضا رویگری و شهره لرستانی
به عنوان دیگر صداپیش��گان سعی بر آن داشته تا
نگاهی همذاتپندارانه برای تماشاگر بیافریند.
نمایش «یک از  »۱۷۵براساس داستان زندگی
یک��ی از  ۱۷۵غواص ش��هید اس��ت که با ش��عر و
دلنوشتههای حامد هوش��یاری به نگارش درآمده
است .حامد هوش��یاری با اولویت قراردادن دغدغه
خود در تولید آثار ارزش��ی تالش ک��رده در این اثر
رویکردی متف��اوت از منظر معنایی به ش��هیدان
مظلوم غواص کربالی  ۴داشته باشد .هوشیاری در
این اثر نمایشی با رویکردی متفاوت از منظر معنایی
به شهیدان مظلوم غواص کربالی  ۴پرداخته است.
نمای��ش «یک از  »175با موضوع ش��هدای غواص
از روز  23مهرم��اه ت��ا  8آبان ماه از س��اعت  18در
سالن کوچک تاالر محراب ،واقع در تقاطع خیابان
ولیعصر(عج) و خیابان امام خمینی به صحنه میرود.

یادداشتی بر نمایش «حلقه» نوشته و اجرای حمید ابراهیمی

روایتی شناور در صحرای آزادگی

نمای��ش «حلق��ه» درام��ى اس��ت عاش��قانه
در ش��ب بع��د از ب��ه ش��هادت رس��یدن
امام حس��ین(ع) که روایتی قاب��ل تأمل از جهانی
دارد که چگونه کجفهمی عدهای منجر به دردهایی
جانسوز ش��د .داستان این نمایش درباره زنى است
که عاشق موال حسین(ع) است و مردى که همیشه
با این عش��ق مشکل داشته و از همین رو به جنگ
با بزرگم��رد نورانی تاریخ م��ىرود« .حلقه» که در
تماش��اخانه مهر حوزه هنری به صحنه رفته است،
نگاهی به مواجهه دوس��ویه دوستان و دشمنان در
بزنگاهی تاریخی دارد .الزم به اشاره است که هنگام
مواجهه با اثری که قصد دارد با اس��تفاده از حداقل
عناصر ،حداکث��ر مفاهیم را منتقل کند ،تفس��یر
کلیدواژهها در متن میتواند مدخلی راهگشا باشد.
«حلقه» اگرچه در نخستین نگاه نیز واجد کیفیت
است ،اما درک زیباییهای نهفته در اثر جز از طریق
چنین تفس��یری ممکن نیست .کوتاه آنکه نمایش
«حلقه» چیزی بیش از روایت خطی داستان زندگی
زبیر پس از واقعه کربال اس��ت .نمایش عاش��ورایی
«حلقه» قص ه زبیر ،از سپاهیان یزید در كربال است
كه بعد از حادث ه عاش��ورا با همسرش ،صدیقه كه از
محبان امام(ع) است دچار اختالف شدید میشود.
تفس��یر عنوان حلقه به عنوان عنصری کلیدی در
اکثر کنشهای اساسی در طول اجرا ،حائز اهمیت
بس��یار اس��ت .حلقه در این نمایش واجد خاصیت
نشانهش��ناختی چندپهلو اس��ت که البته همچون
عنصری یکسره قابل تاویل به همه چیز نیست ،بلکه
میتوان آن را بند شیطان ،پیمان و در نهایت بند به
مثابه نتیجه منطقی پیمان در نظر گرفت .حلقه در
«متاس��تاز» نمایش��ی اس��ت که به موضوع
همپایان بیماران مبتال به سرطان و ابعاد عاطفی
این همراهی میپردازد .علیاصغر دشتی به عنوان
کارگردان این نمایش میگوید با اجرای این نمایش
قصد دارد با غفلت جامعه نسبت به این افراد مقابله
کند .به گزارش ایسنا ،علیاصغر دشتی درباره نحوه
شکلگیری این پروژه نمایشی گفت :این نمایش
از ورکشاپی که با تعدادی از دانشجویانم داشتم،
شکل گرفت .در آن دوران از بیماری مادر  2نفر از
حاضران در ورکشاپ آگاه شدم ،در همان مقطع
روی مبحث عواطف معاصر کار میکردم و اتفاقی
که افتاد ،باعث شد این موضوع را برای پروژه تئاتر
انتخاب کنم .کارگردان نمایش «متاستاز» با بیان
اینکه برای اجرای این نمایش از آذرماه س��ال 93
تاکنون هر هفته 2 ،روز تمرین داشتهاند ،گفت :این
نمایش به مدت  4ماه در  8سالن نمایشی تهران
به ط��ور پراکنده اجرا خواهد ش��د و برنامهریزی
این اجراها هم براس��اس دنباله اعداد فیبوناتچی

لحظات حساس اجرا بارها تبدیل به نمادی برای در
بند کشیده شدن یا رهایی میشود .حمید ابراهیمی
در م��واردی از این نمایش ،فضای ش��خصیتهای
مرک��زی را به هم میدوزد و جایی دیگر مرز آنها را
تعیین میکند .داستان «حلقه» از موضوع ارزندهای
برخوردار است و مسیری كه از ابتدا تا انتهای نمایش
طی میشود ،مسیر پركشمكشی است كه با كشف
رازهایی همراه اس��ت .این را میش��ود نقطه مثبت
این اج��را در نظر گرفت .ولی بای��د بدانیم در یك
طرح دراماتیك ،كنش و واكنش در یك مس��یر از
پیش مشخص شده برای تماشاگر جذابیتی ایجاد
نمیكند ،بلكه چگونگی آش��كار ش��دن حقایق و
گرهگشاییهاست كه مخاطب را درگیر اثر میكند.
نمایش «حلقه» براس��اس اص��ول و مبانی آیینها
ش��کل یافته و کارگردان با توجه به این ظرفیت ،از
عناصری متناس��ب با سنتهای نمایشی کهن ما،
همچون تعزیه و نقالی بهره گرفته است .از این رو
در این نمایش میتوان عناصر نمایشهای ایرانی را
درک کرد .صحنهای خالی و آکسس��وارها و وسایل
مورد اس��تفاده که با دی��دگاه نمایشهای ایرانی به
کار آمدهان��د .از طرفی اس��تفاده از حرکات فرم در
ای��ن اجرا ،نمایش را از یکنواختی دور کرده اس��ت.
اما باید توجه شود در بهرهگیری از ابزارهای صحنه
و نی��ز حرکات فرم ،اگر افراط ش��کل بگیرد ،با این
پیشفرض که تماشاگر بیحوصلهای داشته باشیم،
نمیتوان موفق بود .نمایش «حلقه» به دنبال ترسیم
نگاهی برآمده از عشق به سید و ساالر شهیدان بوده
و کارگردان سعی دارد فضایی امروزی و ارزنده برای
مخاط��ب بیافریند و تا حد ام��کان از پرداختهای

رونمایی از یک نسخ ه بسیار نفیس
صحیفهسجادیه پس از  500سال

نس��خه نفیس��ی از صحیف��ه س��جادیه به
خ��ط کفعمی مرب��وط به  500س��ال پیش در
قالب چاپ فاکس��یمیله همزمان با ش��هادت
امام س��جاد(ع) رونمایی شد .به گزارش تسنیم،
غالمرضا امیرخانی ،معاون کتابخانه ملی با اشاره
به رونمایی نسخهای بس��یار نفیس از صحیفه
سجادیه گفت :این نسخه ،نسخه بسیار نفیسی
اس��ت که مطمئناً بس��یاری از عالقهمندان به
نسخهپژوهی و پژوهش��گران مشتاق دیدن آن
بودند که همزمان با ش��هادت امام س��جاد(ع)
در مش��هد رونمای��ی ش��د .وی ادام��ه داد :این
نس��خه نفیس به خط کفعمی نوش��ته شده و
در یک مجموعه ش��خصی نگهداری میش��ده
اس��ت .چاپ فاکس��یمیله این نسخه با مقدمه
 300صفح��های از سیدمحمدحس��ین حکیم
منتشر خواهد شد .این نسخه بسیار نایاب بوده
و بسیاری از علمای پیشین ما آرزومند دیدار این
نسخه بودند.

اکران فیلمهای جدید در سینماها

چهره س��ینماهای کش��ور با اکران  5فیلم
تغییر کرد و این در ش��رایطی اس��ت که فیلم
س��ینمایی «محمدرس��ولاهلل(ص) » به دلیل
فروش مناس��ب همچنان اکرانش ادامه خواهد
داش��ت .فیلم س��ینمایی «عاش��قها ایستاده
میمیرند» به کارگردانی «ش��هرام مس��لخی»
در گروه اریک��ه ایرانیان به اکران درمیآید .این
فیلم درباره رضا یک خبرنگار آزاد اس��ت که به
طور اتفاقی س��رنخهایی از هیوا س��رباز عراقی
پیدا میکند که سالها پیش رضا را در شرایط
س��خت جنگی نجات داده است .فیلم «پدر آن
دیگری» ب��ه کارگردانی و تهیهکنندگی یداهلل
صمدی در گروه سینما اس��تقالل اکران شده
اس��ت .داس��تان این فیلم درباره جوانی به نام
شهاب اس��ت که در بیستمین سالروز تولدش
با دیدن عکسهایی از دوران کودکی ،خاطرات
آن روزها را از نظر میگذراند .فیلم «ماهی سیاه
کوچولو» نیز به کارگردانی «مجید اسماعیلی»
به سرگروهی گروه ماندانا اکران شده است .فیلم
«ارغ��وان» به کارگردانی امی��د بنکدار و کیوان
علیمحمدی به سرگروهی سینما کورش نمایش
خود را آغاز کرده اس��ت .این فیلم داستان یک
زن و مرد است که در شب مرگ یک موزیسین
معروف ،برخورد اتفاقیشان روی گذشته و آینده
هردوی آنها تاثیر میگذارد .فیلم «چهارش��نبه
 19اردیبهش��ت» به کارگردانی وحید جلیلوند
نیز در گروه آزاد اکران خود را در سراسر کشور
آغاز کرده است.

آغاز به کار سومین همایش افق نو

خارج از چارچوب داس��تانی دوریکند .در یکی از
زیباترین صحنههای این اثر ،صدیقه در پاس��خ به
زبیر که گفته بود« :آنها همه چیزشان را فروختند»،
میگوید« :جانشان را فروختند اما روحشان را نه».
این جمله بس��یار آشناست .این نمایش نمونهای از
آثار مذهبی اس��ت كه با رویكردی م��درن به اجرا
درآمده و قابلیتهای خوبی دارد که موجب همراهی
متفکرانه مخاطب میشود ،هر چند روایت به شکلی
اس��ت که خیلی ساده توسط تماشاگر قابل حدس
است .همچنین طراحی لباس برای شخصیتهای
اصلی در نگاه اول گمراهکننده مینماید ،اما اندکی
تأمل میتواند به ما یادآوریکند که این داس��تان،
قصه یک خانواده یا یک فرد نیست ،بلکه نبرد سرخ
و س��یاه و نبردی تاریخی است که برای بسیاری از
نگاهه��ا در طول تاریخ رخ داده اس��ت و این ادعا به
انحای مختلف در حین نمایش اثر تکرار میش��ود.
ی��ک بار هنگامی که زبیر انگش��تش را به س��مت
تماش��اچیان میگیرد و میگوی��د« :همین مردم

اجرای نمایش «متاستاز» برای بیماران مبتال به سرطان
خواه��د بود .در این دنباله ریاضی هر عدد حاصل
جمع با عدد پیش از خود اس��ت بنابراین ما پس
از  2اج��رای اول در تئاترش��هر 2 ،اجرای متوالی
در س��النی دیگر و پ��س از آن  13،8 ،5و 21اجرا
در س��النهای متفاوت خواهیم داش��ت .دشتی
درباره این برنامهریزی اجرایی توضیح داد :ما این
گسترش اعداد را به عنوان الگویی مشابه متاستاز
بیماری سرطان در نظر گرفتیم ،چرا که در متاستاز
هم سلولهای سرطانی در بدن تکثیر میشوند و
از یک بافت به باف��ت دیگر انتقال پیدا میکنند.
علیاصغر دش��تی افزود :به دلیل اهمیتی که این
موضوع برای مدیران س��النها پی��دا کرد موفق
شدیم  8س��الن مختلف در تهران را برای اجرای
این نمایش در اختیار بگیریم .علیاصغر دشتی در
ادامه افزود :این اجرا چیزی فراتر از یک تئاتر و به
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نوعی کمپین  -تئاتر اس��ت و میخواهد از طریق
یک تلنگر ،موضوعی را یادآوری کند« .متاستاز»
متفاوتترین تجربه حرفهای من اس��ت که ارزش
خود را از موضوع پ��روژه میگیرد و من امیدوارم
بعد از  54اجرا در تهران بتوانیم این نمایش را در
سراسر کشور اجرا کنیم و تا زمانی که ممکن باشد
آن را ادامه دهیم .دش��تی در پای��ان توضیح داد:
اجراهای رس��می این نمایش از  9آبان در س��الن
سایه تئاتر شهر آغاز و بعد از  4اجرا در سالنهای
دیگر دنبال خواهد ش��د و بع��د از هر اجرا معادل
عدد بعدی اجراها تعطیلی خواهد بود .یعنی برای
مث��ال بعد از  3اج��را 3 ،روز تعطیلی خواهد بود.
سالنهای اجرای این نمایش عبارتند از مجموعه
تئاتر شهر ،تماشاخانه باران ،تاالر شمس ،داربست
گالری محسن ،تماشاخانه ارغنون و تاالر مولوی.

بودند که حسین(ع) را کشتند» ،چند بار هنگامی
ک��ه دیالوگ بی��ن زبیر و صدیقه توس��ط  2بازیگر
دیگ��ر با لباس مرتبط به تاریخ واقعی ادامه مییابد
و در نهایت با پوش��اندن لباسه��ای امروزی بر تن
کاراکترهای��ی در دل تاریخ به اجرا درمیآید .بدین
ترتیب نویسنده ما را از قید زمان و مکان رها میکند
و از این داس��تان روایتی عام و قابل ارجاع میسازد.
این نمایش نگاهی تاریخی به تقابل خیر و ش��ر یا
عش��ق و نفرت دارد و داستان ،کشش الزم را برای
همراه کردن تماشاگر داراست.
در این راستا بر همکنش عقاید و عواطف زبیر در
طول نمایش یکبار دیگر تکرار وقایع در تاریخ را یادآور
میش��ود تا اعالم شود آن که توان درک واقعیت را
ندارد ،در تصمیمگیری دچار اشتباهاتی خواهد شد
که اشتباه بودنشان برای بیننده بدیهی است .نمایش
«حلقه» با همه ایراداتی که قابل اشاره خواهد بود،
اما میتواند نمونهای از اثری بیآالیش در شرح وقایع
تاریخی  -مذهبی باشد.

سومین همایش «افق نو» با موضوع خشونت
پلی��س آمری��کا علیه سیاهپوس��تان در س��الن
همایشهای صداوس��یما کار خ��ود را آغاز کرد.
در ای��ن همایش جمعی از فع��االن صلحطلب از
سراس��ر جهان حضور دارند .نادر طال��بزاده در
ابت��دای این همای��ش گفت :این دوس��تانی که
امروز اینجا حاضر ش��دهاند اف��راد بزرگی بوده و
ی هس��تند که در آمریکا و
مجموعهای از کس��ان 
کشورهای دیگر تحت فشارهای زیادی هستند.
طالبزاده خطاب به میهمانان گفت :رس��انههای
دنیا بسیاری از حرفهای شما را سانسور کردهاند
و اکنون این همایش فضایی را به وجود آورده که
ش��ما حرفهای خود را بیان کنید .دبیر همایش
اف��زود :اجرای این همایش س��ختیهای خود را
داش��ته اس��ت .این همایش قدم محکمی برای
افشای مظلومیت سیاهپوستان در آمریکا خواهد
ب��ود و بع��د از این همایش این اف��راد در بیش از
 20دانشگاه دعوت شدهاند.
حدادعادل ،رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی:

عدهای شوخی من را در «خندوانه»
جدی گرفتند
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت:
عدهای ش��وخی من راجع به شوخی با کلمات
«کشلقم��ه» و «دراز لقمه» را جدی گرفتند
و جو درس��ت کردند .آنها که این س��ر و صدا
را درس��ت کردند ،یا شوخی را نمیشناسند یا
اینکه غرضی در دل دارن��د .به گزارش فارس،
غالمعلی حدادعادل ،رئیس فرهنگستان زبان و
ادب فارسی در توضیح حواشی پیش آمده بعد
از ش��رکت وی در برنامه خندوانه گفت :برنامه
خندوانه یک برنامه طنز است و فضای شوخی
در آن حاکم اس��ت .وی افزود :عدهای شوخی
من راجع به ش��وخی با کلمات «کشلقمه» و
«درازلقمه» را جدی گرفتند و جوی در حواشی
آن درست کردند و سر و صدا به پا کردند .آنها
که این سر و صدا را درست کردند ،یا شوخی را
نمیشناسند یا اینکه غرضی در دل دارند.

