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هنرمندان در مورد محیط زیست آثار امیدبخش خلق کنند
هنرمند نقاش گفت :هنرمندان باید به محیط زیست توجه کرده و آثار امید بخشی با توجه توانمندی های ملی در این زمینه خلق کنند .به گزارش ایرنا ،زهرا قیاسی با اشاره به برگزاری نمایشگاه گروهی محیط زیست با
عنوان دریاچه ارومیه گفت:هدف از برگزاری این نمایشگاه این است که احساس واکنشی که نسبت به این موضوع کمرنگ شده با تکرار درخواست دوباره پررنگ شود و اهمیت یابد و هر کسی که به نحوی مسوول است
حرکتی کند و این دریاچه را از خشکسالی نجات دهد .آسیب های استفاده بی رویه مردم از آب باید اطالع رسانی شود و یک هنرمند نیز این موضوع را باید در آثار خود نشان دهد تا مردم را به وظیفه خود در حفظ محیط
زیست آگاه سازد .این هنرمند نقاش گفت :در این نمایشگاه گروهی ،آثاری شامل عکس ،نقاشی ،چیدمان و مجسمه از هنرمندان شهر ارومیه و تهران به نمایش در آمده است .این نمایشگاه از  24دی تا چهارم بهمن ماه
در گالری راه ابریشم برگزار می شود و امیدواریم آثار ارائه شده بتواند نظر مسووالن را به موضوع حساس حفظ محیط زیست و یافتن تدابیر بهتری برای مبارزه با خشکسالی دریاچه ارومیه بیشتر جلب کند.

تازهترین کتاب پری زنگنه ،خواننده سرشناس ایرانی رونمایی شد

اخبار

روایتی از آواز خواندن در محدودیت

یونانیها در تهران اودیسهخوانی میکنند
منظومهخوانی جمعی «اودیسه» از کشور یونان
در بخش بینالملل سی و پنجمین جشنواره تئاتر
فجر اجرا میشود.
به گزارش ابتکار« ،اودیسه خوانی» یک خوانش
اجرایی است و قرار است شخصیتهای مختلف از
هر قشری در این اجرا شرکت کنند .میان پردههای
موسیقایی و آهنگها توسط گروههای محلی و
بینالمللی به موازات برنامه خوانش ،اجرا خواهند
شد و در میان آنها ،آالت موسیقی باستانی یونان که مورد بازسازی قرار گرفتهاند،
نیز نواخته خواهند شد .در چارچوب سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر ،در یک
فضای چند ملیتی ۱۲۲ ،نفر شرکت کننده از گروههای سنی متفاوت و با زمینههای
مختلف ،شامل ورزشکاران ،سران سیاسی و مملکتی ،خبرنگاران ،دانشجویان ،دانش
آموزان و کودکان جمع خواهند شد تا حماسه باشکوه «اودیسه» هومر را یکی پس
از دیگری ،به گویشهای مختلف ایران و نیز زبانهای بینالمللی بخوانند .برای هر
یک از ثبتنام کنندگان در بخش منظومهخوانی ،چند روز پیش از مراسم ،با توجه به
زمانبندی انتخابی در سایت رزرو بلیت ،بخش خاصی از متن ارسال میشود تا تمرین
کنند .همچنین برای تماشاگران نیز فضایی در نظر گرفته شده است .در این برنامه،
شرکتکنندگان میتوانند زبان یا گویش مورد نظرشان برای خواندن را در سایت رزرو
بلیت انتخاب کنند .همچنین میتوانند بخش مشخص شده را با خالقیت و سلیقه
خود ،به هر شیوهای که تمایل دارند مانند خواندن ،اجرا کردن ،خواندن به صورت شعر،
بازی کردن نقش و ...اجرا کنند .عالقهمندان به شرکت در منظومهخوانی «اودیسه»،
میتوانند با مراجعه به سایت https://billetto.co.uk/en/events/odyssey-
 ،marathon-readingپس از انتخاب بازه زمانی مورد نظر برای خواندن ،ثبت نام
کرده و بلیت خود را رزرو کنند .این رویداد توسط سفارت یونان در ایران و گروه
تلماهوس برنامهریزی شده ،و با پشتیبانی سازمانهای غیر دولتی «خوانندگان هومر»
و «تئاتر الینیکو» که تاکنون این برنامه را در کشورهای مختلف دنیا ترتیب دادهاند،
برگزار میشود .سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سعید اسدی
از اول تا دوازدهم بهمن ماه برگزار میشود.

مدیر استان های مرکز هنرهای نمایشی:

تئاتر کشور در حال پوستاندازی است

گروه فرهنگ و ادب ـ «نتها برای کسانی که زبان
موسیقی را آموختهاند ،در گوش بینا و نابینا یک صدا
دارند .صرف بینا بودن کمکی به فراگیری موسیقی به
کسی که استعداد نداشته باشد نمیکند ،همچنان که
نابینا بودن مانعی برای هنرآموز مستعد موسیقی نیست».
این بخشی از تازهترین اثرپری زنگنه ،خواننده سرشناس
یماه
ایرانی با نام «آواز پریها»ست که روز گذشته  17د 
با حضور او و گروهی از هنرمندان و اهالی قلم چون
خسرو خورشیدی ،تهمینه میالنی ،حسین محجوب ،ناصر
ملکمطیعی ،پوری بنایی و فریدون مجلسی در انتشارات
کتابسرا رونمایی و مراسم امضای آن برگزار شد.
«نویسنده این کتاب ،خوانندهای نامدار در بین ایرانیان و
موسیقی ایران است او از بزرگترین اپراهای جهان تا آوازهای
محلی این سرزمین کارنامهای هزار زنگ دارد .شاید او تنها خواننده
در موسیقی معاصر ایران باشد که به حیطه خوانندگی محدود
نمانده و اپرای عظیم زندگی خود را با هدایت سرنوشت،نوشته
و خوانده است ».این بخشی از پیش درآمد کتاب ،به قلم
میرعلیرضا میرعلینقی ،پژوهشگر تاریخ موسیقی معاصر ایران،
درباره پریرخ شاهیالنی است .اما پری زنگنه در پاییز 1349
زمانی که  31سال داشت ،بر اثر یک سانحه رانندگی بینایی
خود را از دست میدهد ولی این اتفاق او را از فعالیتهایش
جدا نمیکند و حتی باعث ورود او به حوزه نابینایان و پیگیری
برای فعال شدن این گروه در جامعه میشود .پری زنگنه درباره
انگیزهاش برای نگارش این کتاب به «ابتکار» میگوید :زمانی که
تدریس آواز را شروع کردم ،احساس کردم هنرجویان امروز آواز
چون به کالسهای خصوصی میروند وقت ندارند که به تمام
مسائل ظریف آواز و پیشینه این هنر واقف شوند .آموزشگاهها هم
تقصیر ندارند ،کالسهای شخصی معموال به شاگردانشان اصول
را میآموزند .بنابراین دست به نوشتن این کتاب زدم که سالهای
زیادی از من وقت گرفت و کار دشواری هم بود .در این کتاب
آنچه به یک شاگرد کنسرواتوار آموزش داده میشود ،به صورت
خودآموز آواز آوردهام .اما در انگیزهای دیگر مربوط به این است
که هر چقدر از آواز زنان و ممنوعیت آن بیشتر میگذشت من
را بیشتر تشویق میکرد به آنچه در گذشته بر من رفته است،
بگویم .شروع زیبایی که داشتم و به هنرستان عالی موسیقی

رفتم برای دل خودم بازگو کنم .او ادامه میدهد :همانطور که
در کتاب هم نوشتم ،دوست داشتم دوباره بخوانم؛ متاسفانه پیش
از آنکه سن و سالمت به ما خوانندگان زن اجازه نخواندن را
بدهد ،محدودیتهایی ایجاد شد .وضعیت برای من چنین شد
ولی من با آموزش و تجدید خاطرات ،خودم را خوشحال کردم و
نگذاشتم این هنر از من دور شود .زمانی که فرد به بازنشستگی
برسد خود بهخود این مساله به آن فرد تحمیل میشود ولی
وقتی در شکوفایی به کم کاری برسد برای فرد دلپذیر نیست .به
گفته این خواننده ،انتخاب نام این کتاب به دلیل تاثیری است
که میتواند روی مخاطب بگذارد .او توضیح میدهد :من به یاد
خاطرات خوش هنرستان و به یاد شروع بسیار زیبایی که در ایران
داشتم و یادآوری خاطره آن ،اثر را نوشتم و اگر بخواهم به طنز
بگویم ،هر کسی این کتاب را بخواند صدایش تبدیل میشود به

آواز پریها به خصوص به شاگردهای هنرستان توصیه میکنم
آن را مطالعه کنند.
این خواننده اپرا معتقد است که خبر خوش این است که حتی
در همین محدودیت ،کالسهای اپرا باعث تعجب است که چقدر
هنرجو دارند و چه گروههای خوبی در ایران درست شدهاند که
باعث دلگرمی است و این نشان میدهد که هنر زمان نمیشناسد
و ناکامیها و نامرادیها باعث رونق میشود .زنگنه میافزاید:
گروههایی از خانمها را در این مقطع میبینیم که با وجود اینکه
نمیتوانندبا فکر تجارتی و شهرت پیش بروند و میدانند این
فعالیت نه پول و نه شهرتی دارد اما به طور جدی به دنبال آموزش
این هنر هستند .کالسهای آواز خانمها بسیار ارزشمند است و
گروههایی عالی ایجاد شدهاند .طبیعی است که پس از گذشت
 40 ،30سال مردم باید ترقی کنند .به اعتقاد این هنرمند ،در

این دوره که هنرهای بسیاری وجود دارد و نمیتوان در همه
زمینهها حرفهای شویم ،همین که اطالعاتی داشته باشیم که از
ما افرادی قابل معاشرت میسازد ،کمک میکند تا با مردم در هر
زمینهای صحبت کنیم و از معاشرت با دیگران لذت ببریم .آواز
هم به عنوان شاخهای از هنر است و به عنوان یک شاگرد اقدام
به نوشتن کتاب کردم که هر چه یاد گرفتم به همه یاد بدهم .او
درباره ترجمه اثرش به دیگر زبانها هم میگوید :فکر نمیکنم
این کتاب را ترجمه کنم و اگر قرار باشد روزی کتابی از من ترجمه
شود «آن سوی تاریکی» است که درد نابینایان به طور مشترک
در دنیاست اما این کتاب خاطرات من است و میتواند برای
هنرجویان آواز موثر باشد .زنگنه درباره فعالیتهایش به عنوان
سفیر حسن نیت فعال توضیح میدهد که کار من از نابینایان
جدانشدنی است؛ تنگاتنگ در کنار آنها بودهام و جامعه اسالمی
نابینایان کاشان را تاسیس کردم و یک گروه کر تشکیل دادیم.
امیدوارم که روزی نهادی برای نابینایان داشته باشیم که استقالل
اجتماعی و امکانات بهتری داشته باشند .در همین مسیر ،تاکنون
کتاب «آن سوی تاریکی» را کتابخانه خزائلی در بهارستان صوتی
کرده است و به خط بریل درآوردهاند« ،آوای نامها از ایران زمین»
هم به خط بریل درآمد ،اما «آواز پریها» احتماال به همین شکل
باقی خواهد ماند .این خواننده به فعالیتهای آیندهاش هم اشاره
و بیان میکند :میخواهم کتابهایی از قصههای کوتاه زندگیام
را به صورت داستان کوتاه بنویسم.
صادق سمیعی ،مدیر انتشارات کتابسرا هم درباره این کتاب
به «ابتکار» میگوید :شما  20ثانیه جلوی چشمانتان را بگیرید،
ببینید چه احساسی دارید ،حاال ببینید این زن چه میکند؛ پری
زنگنه ،زنی استثنایی ،الیق ،الگوی شجاعت و مجموعهای از
تمامی صفاتی است که کسی در ایران میتواند مانند او عمل کند.
«آواز پریها» درباره مسیر زندگی اوست که تغییر کرد و خواننده
شد .همچنین در این کتاب به شرایطی که یک شخص باید
دارا باشد که خواننده شود و ترمینولوژی خوانندگی میپردازد؛
در ادامه هم افرادی که با او کار کردهاند و دایرهالمعارفی از
خوانندگانی که پیش از او و همزمان با او فعال بودند ،آورده است.
این ناشر به بخشی از نوشتههای زنگنه اشاره میکند و میافزاید:
زنگنه میگوید شاهکارهای زیادی در تاالر وحدت دیدم و شنیدم
اما االن فقط میتوانم بشنوم.

کزازی در مراسم بزرگداشتَش در کرمانشاه:

ایران بهترین سرزمین جهان است

مدیر استان های مرکز هنرهای نمایشی گفت :تئاتر کشور با ورود نیروهای
با انگیزه و پر انرژی بهبود یافته و اکنون در حال پوست اندازی است.
به گزارش ایرنا ،اتابک نادری با اشاره به برگزاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی
تئاتر فجر تصریح کرد :طی سال های گذشته همیشه معتقد بوده ایم که جشنواره باید
برآیند تئاتر کشور باشد .وی با بیان اینکه در جشنواره تئاتر فجر پیش رو هیچ اثری
سفارشی وجود ندارد ،افزود :آثار راه یافته به جشنواره از میان نمایش های اجرا شده
گزینش شده اند که نشان دهنده بازگشت جشنواره تئاتر فجر به مسیر اصلی است .این
موضوع نشان می دهد تولیدات افزایش یافته که به نظر من منشا آن ،صعودی بودن
میزان تماشاخانه های خصوصی است .مدیر بخش هماهنگی استان های جشنواره
تئاتر فجر با بیان اینکه تماشاخانه های خصوصی موجب شدند تا گروههای مختلف
نمایشی ایجاد شوند ،اظهار کرد :ورود کارگردان های تازه نفس و افزایش سرمایه
گذاران به تئاتر اتفاقات خوبی است که تئاتر را پررنگتر و پربارتر جلوه میدهد و این
امر وضعیت جشنوار ه فجر را بهبود بخشیده است .این بازیگر تئاتر ،درباره مالک خود
برای انتخاب نمایش هایی که بازی می کند ،گفت :در انتخاب هایم کلیت نمایش را در
نظر می گیریم که به چه سمتی خواهد رفت و از سوی دیگر ویژگی های نقش و بیان
مطلب آن برایم از اهمیت باالیی برخوردار است.
نادری بازی خود در نمایش «ابوبکر محمدی ،فاطمه محمدی» را در رده یک کار
اجتماعی شریف معاصر دانست و افزود :در این نمایش نقش فردی به نام افشار را
برعهده داشتم که موجبات یک بحران و ناامنی برای این خانواده دونفره را فراهم
می کند و سهوا به عامل تهدید و تخریب این خانواده بدل میشود و زمانی اقدام به
جبران می کند که دیر شده است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی در هیات داوری
بازار اوراق بهادار
خواهان؛ شرکت کارگزاری بانک سامان با وکالت خانم صدیقه
عترتی دادخواستی به طرفیت سید محمدعلی هاشمی نسب
( فرزند میرمحمد) و فاطمه السادات هاشمی نسب ( فرزند
سید محمدعلی ) به خواسته محکومیت خواندگان به مبلغ
 1،247،289،563ریال بدهی ناشی از خرید سهام به انضمام
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای رای و کلیه
خسارات دادرسی به دبیرخانه هیات داوری ارائه نموده که تحت
کالسه  9500080ثبت و وقت رسیدگی آن روز چهارشنبه مورخ
 1396/02/20ساعت  14/30تعیین گردیده است .نظر به این
که خواندگان فوق الذکر مجهول المکان اعالم شده اند ،حسب
درخواست خواهان و دستور هیات داوری به استناد ماده  73قانون
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی  ،مراتب
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار چاپ می گردد تا خوانده مذکور
پس از اطالع از مفاد آن به دبیرخانه هیات داوری واقع در تهران،
میدان ونک  ،خیابان مالصدرا  ،پالک  ،27ساختمان شماره 2
سازمان بورس و اوراق بهادار  ،طبقه سوم مراجعه و ضمن اعالم
آدرس خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید.
محمدصادقشبانی
سرپرست دبیرخانه هیات داوری

میر جالل الدین کزازی  16دی ماه در مراسم بزرگداشت خود در کرمانشاه
گفت:ایران بهترین سرزمین جهان و به ناچار ایرانی بهترین باشنده جهان
است ،زیرا که در این سرزمین میزیید.
به گزارش ایسنا ،میرجالل الدین کزازی در مراسم بزرگداشت خود که به پاس عمری
کار و تالش در عرصه فرهنگ و ادب ایران زمین برگزار شد ،از همه مهر و محبت
کرمانشاهیها قدردانی کرد و افزود :با این مهر سرشار و تالش پرشور و باور استوار،
آشکارا نشان دادید که کرمانشاهی ناسپاس نیست و اگر کسی گامی هر چند خُ رد برای
کرمانشاه و برای ایران ،این سرزمین هزارهها بردارد ،از نگاه تیزبین و باریکنگر شما نهان
نخواهد ماند .وی افزود :اگر امروز اینجا ایستادم به پاس سپاس است .نخست سخن من
این است که من هیچ سپاسی بر جای کسی ندارم و آنچه که من کردم نخست برای دل
خود بوده است .من کوشیدم که گوشههایی از این سرزمین بزرگ و پهناور و فرهنگ
گرانسنگ و نازشخیز و بیمانند و ادب شیوا و شورانگیز و شرر خیزش را به ایرانیان یا
گاه به جهانیان بشناسانم ،این کار را به پاس باور پوالدین خویش به ایران کردم .آنچه
من کردم تنها در این سوی و راستا بوده است که آشکارا در کردار این سخن را به نمود
بیاورم که ایران بهترین سرزمین جهان و به ناچار ایرانی بهترین باشنده جهان است ،زیرا
که در این سرزمین میزیید .این استاد زبان و ادبیات فارسی ادامه داد:بهترین سرزمین
نمیتواند مردمانی بد ،تیره دل ،دشمن کام ،مردم ستیز و بدخواه دیگران داشته باشد،
اگر آنچه که بر این سرزمین در درازنای تاریخ رفته ،بر هر سرزمین دیگر در پهنه گیتی
میرفت ،یا یکسره از گستره تاریخ و جهان زدوده میشد و یا مردمانی از آنها برجای
میماندند بیفرهنگ و پلید .ما ماندهایم ،طوفانها را از سرگذراندهایم ،اما سرفراز و این
هنر ایرانی است .تنها مردمی هستیم که توانستهایم از تازش ،نازش بیافرینیم ،از ویرانی،

آبادانی و از پلیدی ،پاکی ،وگرنه در پهنه تاریخ نمیماندیم .کزازی سپس با اشاره به
عالقهی بسیارش به کرمانشاه ،گفت :من کرمانشاه را دوست میدارم ،نه از آن روی که
کرمانشاهیام ،درست از آن روی که ایران را دوست میدارم ،نه از آن روی که ایرانیام،
دوستی من نسبت به ایران و کرمانشاه ،دوستی پَسینی است ،نه پیشینی .این استاد
زبان و ادبیات فارسی بیان کرد :دوستی پیشینی چشم و گوش را میبندد و خرد را رام و
خام میکند ،اما دوست پَسینی آگاهانه و دانشورانه است ،ایران را دوست میدارم چون
ایران و کرمانشاه را میشناسم .کزازی با بیان اینکه دوران تحصیل دبستان و دبیرستان
خود را در کرمانشاه گذرانده ،گفت :من فریفته برون نمیشوم و کرمانشاه را دوست دارم
چون دوست داشتنی است و این سرزمین را میشناسم .دوست داشتنی بودن کرمانشاه
از آن روی است که کرمانشاه نمونهای خُ رد از ایران بزرگ و پهناور است ،ایرانی که هر
زمان از آن اسم میبریم ،موی بر تنمان افراشته میشود .ایران مانند هر سرزمین دیگر
فراز و فرودها داشته ،اما هنر ما ایرانیان این است که در فرود نماندهایم و افتادن در
فرود ،انگیزهای نیرومند شده که فراز را بجوییم .کزازی افزود :دشمنان میانگاشتند بر ما
ستم روا میداشتنهاند ،اما نمیدانستند که یار و یاور ما بودند در پیشرفت و بهترشدن.
تازشها ،نیروهای نهفته و خفته در ما ایرانیان را شکوفانیده است ،شیرازه فرهنگ ایران
بارها از هم گسیخته ،اما ما آن را بار دیگر استوارتر به هم پیوستهایم.خجسته باد بر ما
تازشها ،دشمن کامیها و ستیزههایی که با ایران و ایرانی میشود ،چرا که ما را بیش
از پیش به هم میپیوندد و از واگرایی به همگرایی میکشاند و باکمان نیست .ایران
سرزمین جاویدان است و به آسانی نمیپژمرد ،از هم نمیپاشد و گوهره اصلی فرهنگ
ایران ،زبان فارسی ،سخت جانترین زبان جهان است که از بوته آزمونهای سهمگین
سربلند بیرون آمده است .وی در ادامه با قدردانی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی

استان کرمانشاه بابت برگزاری این مراسم ،گفت :زمانی که ایشان از من خواستند چنین
بزمی بیاراید ،درخواستم که از این کار چشم بپوشد .گفتم این زمان را ،توان را و هزینه
را در کار دیگر کنید بایستهتر است ،نپذیرفت ،سخن من در او کارگر نیفتاد ،گفت ،این
بزرگداشت تنها به پاس شما نیست ،بزرگداشت کرمانشاه و فرهنگ و ادب و هنر است،
من خاموش ماندم و زبان من بسته شد .این استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
کرمانشاه با قدردانی از «ناصر گلستانفر» گردآورنده ارج نامه کزازی ،اظهار کرد :زمانی
که گفتند میخواهند ارج نامهای فراهم بیاورند ،گفتم اگر آقای گلستان فر بپذیرند و
سرپرست این کار باشند کاری شایسته به فرجام خواهد رسید که اینگونه شد و قدردان
ایشان هستم.

هفت قصه از دهه  ۴۰تا  ۹۰در «شب های روشن روزهای تاریک» روایت میشود
کارگردان «شب های روشن روزهای تاریک» با بیان
اینکه هفت قصه از دهه  ۴۰تا  ۹۰در «این نمایش روایت
می شود ،از جزییات این اثر گفت.
به گزارش مهر ،محمد مهاجران کارگردان عرصه تئاتر درباره
نمایش «شب های روشن روزهای تاریک» گفت :در این اثر ۷
قصه متفاوت از دهه  ۴۰تا دهه  ۹۰روایت می شود ،برای مثال
قصه اول در دهه  ۴۰۰درباره دختری شمالی به نام رعنا است
که معشوقهای به نام مراد دارد و می خواهد با او ازدواج کند ،اما
با توجه به اینکه در آن زمان خان هایی بر روستاها حاکمیت
داشتند ،خان روستای آنها از رعنا خوشش می آید و در پی
ازدواج با او است.
از آنجایی که پدر رعنا زیر دست خان است به این خواسته
او تن می دهد.
رعنا از این موضوع مطلع می شود و با مراد در جنگل قراری
می گذارد و به همین نحو از روستا به جنگل فرار می کند اما
آدم های خان از طریق مراد رد او را می زنند و رعنا را پیدا
می کنند ،سپس مراد را می کشند و به همین صورت رعنا به

اجبار با خان ازدواج می کند .وی افزود :ما در این اثر به نوع
ارتباطات از گذشته تاکنون توجه کرده ایم ،زیرا به نظر من
روابط آدم ها از گذشته تاکنون رفته رفته کمرنگ تر شده
و انسان ها دچار روزمرگی شده اند و مثل قدیم دیگر توجه
آنچنانی به یکدیگر ندارند .این روزها افراد بیشتر درگیر موبایل
و فضاهای مجازی شده اند و از اتفاقات پیرامون خود دور شده
اند ،در حالی که در گذشته به محض رخ دادن اتفاقی همه
برای حل آن بسیج می شدند ،به همین دلیل چگونگی زندگی
افرد در این روزگار و همچنین روابط آنها موضوع و پیام اصلی
«شب های روشن روزهای تاریک» است.
این کارگردان بیان کرد :دکور این نمایش متشکل از  ۷لَته
است ،به این صورت که ما  ۷چهارچوب خانه در این نمایش
داریم که این  ۷قصه در آنها می گذرد ،هر چهارچوب در این
نمایش یک رنگ خاص دارد تا قصه ها به صورت جداگانه
روایت شود.
در پایان هر قصه در «شب های روشن روزهای تاریک»
یک راوی به نام باستانو وجود دارد که فرشته ای است که

برگزیدگان جایزه محمود استادمحمد امروز معرفی میشوند

دبیرخانه جایزه محمود استادمحمد اسامی نامزدهای دریافت نشان محمود استادمحمد
را در بخش برترین نمایشنامه تالیفی سال  ۹۴اعالم کرد.
به گزارش ابتکار ،آثار بررسی شده در این دوره از جایزه استادمحمد از تمام نمایشنامههای
تألیفی است که برای اولین بار در سال  ۹۴به صورت کتاب منتشر شده و یا برای نخستین
بار در سال  ۹۴به روی صحنه رفته است .شش نامزد نشان محمود استادمحمد در بخش
نمایشنامه تألیفی (بر اساس ترتیب حروف الفبا) به شرح زیر هستند -۱ :اسبها سال  ۵۹هجری
شمسی ،محمد رحمانیان ،نیال  -۲به مناسبت ورود اشکان ،پوریا کاکاوند ،بوتیمار  -۳تهران زیربال
فرشتگان ،نادر برهانیمرند ،بوتیمار  -۴چشمهایت را ببند ،محمد یعقوبی ،بویتمار  -۵سقراط،
حمیدرضا نعیمی ،میردشتی  -۶مرده ریگ ،تهمینه محمدی ،افراز .فرهاد توحیدی ،مجید

قیصری ،رویا نونهالی ،اصغر همت و محمد یاراحمدی داوارن این جایزه هستند و در مرحله بعد
سه نمایشنامه برتر تألیفی سال  ۱۳۹۴را به عنوان نامزدهای نشان محمود استادمحمد انتخاب
خواهند کرد .درنهایت برگزیده نشان استادمحمد در بخش نمایشنام ه تألیفی در مراسم پایانی
این جایزه معرفی میشوند.
مراسم پایانی جایزه محمود استادمحمد در روز شنبه  ۱۸دی ماه  ،۱۳۹۵ساعت هفت عصر در
سالن اصلی تئاتر شهر برگزار میشود .در این مراسم در کنار اعالم برترین نمایشنامههای سال
 ۱۳۹۴در دو بخش تألیف و اقتباس ،از فریده فرجام به عنوان چهره پیشکسوت تئاتر ایران و از
یک کتابدار قدیمی تئاتر ایران تقدیر خواهد شد .حضور در این مراسم برای عالقهمندان ،آزاد
است.

او هم ال به الی این قصه ها یک قصه طنز را روایت می
کند و در انتهای این  ۷قصه ،داستان او هم کامل می شود.
پایان نمایش
به همین ترتیب مخاطب ترغیب می شود تا
ِ
را تماشا کند .این متن توسط علیرضا قاسمی با نگاهی به
نمایشنامه «چیزی شبیه زندگی» حسین پناهی نوشته شده
و داستان از این قرار است :کافه تنهایی مثل همیشه شلوغ
بود.
پیکره ای خسته با لبخندی غمگین خیره مانده بود به
روشناییهای شهر ،فریادهای دربند ،زیر اعتصاب سکوت
میشکست ...دخترکی تنها ،سراغ درختها را از تبر میگرفت...
نویسنده مشهور میان کوری عابران گمشده بود ...سینمای
گ کشی را نقالی میکرد ...میان این حجم
متروک ،پرده های س 
بی پایان تاریکی ،فقط زمان بود که آرام میدوید...
این نمایش از  ۱۲تا  ۳۰دی ماه در ساعت  ۱۸:۴۵در
تماشاخانه استاد مشایخی به نشانی خیابان انقالب ،ضلع شمال
غرب چهارراه ولیعصر ،جنب داروخانه ،پالک  ۱۴۷۸به صحنه
می رود.

