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عص�رآزادی / س�رویس فرهنگ�ی: ۱۰ فیلم با 
موضوع محرم در محوطه باز موزه سینمای ایران 

اکران می شود.
عصرآزادی  - علیرضانیاکان؛ به مناسبت فرارسیدن 
ماه محرم نمایش ده۱۰ فیلم با موضوع محرم و عاشورا 
در محوطه باز موزه س��ینمای ایران هر ش��ب ساعت 

۲۰بیست برگزار می شود. 
ش��نبه هش��ت مرداد “روز واقعه” کارگردان شهرام 

اسدی
یکشنبه نهم مرداد “هیهات” کارگردان هادی نائیجی 

دانش اقداماتی روح اهلل حجازی هادی مقدم دوست 
دوشنبه دهم مرداد، “پرواز در شب” زنده یاد رسول 

مالقلی پور

سه ش��نبه یازدهم م��رداد “اف��ق” زنده یادرس��ول 
مالقلی پور

چهارش��نبه دوازدهم مرداد، “کربال جغرافیای یک 
تاریخ” داریوش یاری 

پنج شنبه سیزدهم مرداد، “عصر روز دهم” مجتبی راعی 
جمعه چهاردهم مرداد، “ناسور” کیانوش داغون 
شنبه پانزدهم مرداد “من و زیباترین” حسن پور

س��ه شنبه هجدهم مرداد، “سینه سرخ” پرویزشیخ 
طادی 

چهارش��نبه نوزدهم مرداد “بال های سپید” مهدی 
وناصر هاشمی.

 ش��ایان ذکراست نمایش فیلم ها برای عموم آزاد و 
رایگان است.

 اکران ۱۰ فیلم با موضوع محرم 
در موزه سینمای ایران

عصرآزادی/ س�رویس فرهنگی: با حضور معاون 
صنای�ع عمومی وزارت صم�ت و رئیس مرکز ملی 
فرش ایران از قالی ویژه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در 

تبریز رونمایی گردید.
همای��ش روز ملی صنعت و معدن به منظور تجلیل از 
واحدهای تولیدی و صنعتی نمونه آذربایجان ش��رقی و 
رونمایی از فرش ویژه جام جهانی قطر در سالن خاوران 

تبریز برگزار گردید.
عصرآزادی-شهرام صادق زاده؛ در مراسم گرامیداشت 
روز مل��ی صنعت و معدن آذربایجان ش��رقی که معاون 
صنایع عموم��ی وزارت صمت و رئیس مرکز ملی فرش 
ایران و دیگر مقامات کش��وری و استانی حضور داشتند 
از قال��ی جام جهانی ۲۰۲۲ قط��ر در تبریز پرده برداری 

به عمل آمد.
خالق این اثر هنری با اش��اره به اینکه طراحی آن که 
در ابعاد ۲ در ۱.۵ متر و با ۳۵۰ رنگ بافته ش��ده، استاد 
نادر جاللی اقدس��یان بر عهده داش��ته و ۷۰ درصد آن 
ابریش��م و ۳۰ درصد مابقی نیز پشم گوسفند مرینوس 

با چله ابریشم است.
اسماعیل ش��فیعی افزود: فرش ویژه جام جهانی قطر 
در ۱۹ ماه بافته شده و یکی از نمادهای مهم بزرگترین 
رویداد ورزشی سال ۲۰۲۲ در سطح جهان خواهد بود و 
به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی ایران در جام جهانی 

۲۰۲۲ محسوب می گردد.
ه��ر ایرانی که بتواند یک قالی ای��ران را به ارز تبدیل 

کند یک وطن پرست واقعی است.
رئیس اتحادیه فرش فروشان تبریز در حاشیه این مراسم 
با تقدیر از زوج هنرمند بافن��ده فرش جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر گفت: با تالش این زوج هنرمند جوان برای بافت این 

اثر، فرش ایران به یک برند تبدیل شده است! 
احد عظی��م زاده افزود: با توجه به اینکه کش��ورهای 
مختلفی که برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به این کش��ور 
س��فر خواهند کرد تابلوهای متنوعی نصب خواهند کرد 
اما اثر ماندگار فرش ابریشم تبریز یک اثر ماندگار بوده و 

برای کشورمان افتخار همیشگی خواهد بود!

صادرکننده برتر فرش ایران در ۱۵ س��ال اخیر اضافه 
کرد: از حدود ۶ س��ال پیش فرش ما برای عربس��تان و 
آمری��کا تحریم بود و اگر صالح باش��د و توافقات برجام 
به نتیجه برس��ند کشورهای دیگر برای فرش ایران بازار 

بسیار خوبی خواهند داشت! 
نفر اول فرش جهان با اش��اره به اینکه عالوه بر شعبه 
فرش های تبریز در عمان، امارات و س��ایر کش��ورهای 
ح��وزه خلیج ف��ارس یک ش��عبه ویژه نی��ز در قطر راه 

ان��دازی خواه��د ش��د تاکید ک��رد: زیرا اگر ه��ر ایرانی 
ک��ه بتواند یک قال��ی ایران را به ارز تبدی��ل کرده و به 
 کش��ور بازگرداند یک وطن پرست واقعی و افتخار آمیز

 محسوب می شود!

رونمایی از فرش ویژه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در تبریز
در همایش روز ملی صنعت و معدن انجام گرفت؛
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عکس مکث۱92
دری رو به دنیا!

چند وقتی بود که دس��ت ب��ه دوربینش نزده بود. 
پرسیدم:" به این زودی دلتو زد؟"

گفت:" تموم شد"!
-" کار ک��ه تمومی نداره؟ خیلی کارها هس��ت که 
هیچوقت ش��روع نمی ش��ه، ولی وقتی شروع شده، 
محاِل ممکنه که تموم بش��ه، کار مثل چاِه ویل می 
مونه؛ ته نداره. اص��ا راِز موندگارِی این دنیا، همین 

تموم نش��دن کارهاس��ت. چون من فکر می کنم به محض اینکه کارها تموم 
بشن، دنیا به آخر می رسه "!

همینطور داش��تم می گفتم که گفت:" آخه دیگ��ه چیزی نمونده که ازش 
عکس بگیرم"!

گفتم:" اش��تباه می کنی، دنیا پُر از س��وژه س، من یه کار یعنی یه س��وژه 
برات دارم"!

با اینکه باور نمی کرد، اما برق امید در چشم هایش جرّقه زد.
**

کوچه باغ بود و ناربُن هایی که ش��اخه های پُرگل ش��ان از باروی دیوارهای 
خش��تِی تا کمر نم کشیده، ُشّره کرده بودند بیرون. رو به روِی دری، خشکش 
زد. ایس��تاد؛احترام وار. در، کهنه بود، دنیایی درد در چهره اش داغمه بس��ته 
بود، اما بوی نویی می داد. رنِگ چوبش از قهوه ای به سرخی می زد. پیشانِی 
در، کتیبه ای هال داش��ت. روی هر هاله ی در، دو کوبه، آونگ بود. به شکِل 
قلب. قلبی که از وسط، دو نیم شده بود. نیمی، اناری بود که حبه های یاقوتی 
اش، رگ زده بودند بیرون و دیگری سیبی را می مانست با دلی زالل و سپید. 

یا نارنجی که بُِرش خورده باشد از باال. گفتم:" این هم سوژه!"
تند تند ش��اتر زد و نوِر فاش��ش، گویی لب های بسته ی در را به خنده وا 
کرد. بعد انگار که بخواهد س��مِت آرزویش ب��َدَود، پیش رفت و کوبه ها را در 
مشت هایش فشرد. خواست بکوبد. کوبید؛ تاپ، تاپ، تاپ. مثل کودک گرسنه 
ای که هنگام ش��یرخوردن به س��ینه ی مادرش مشت می زند از خوشحالی و 

ِکیِف ُمفرط.
اش��ک در چشم هایم داشت می جوش��ید. گفتم: " ماهرو! این در با دست، 

گشوده نمی شود . . . "
-" پس با چی. . . ؟"

-" با دل. . . "
ماهرو، نیم رخ برگشت و گفت:" باید ثبت اش کنم!"

بعدها تابلو اش را بر س��ر دِر کوچه آویختند. هر روز خورش��ید از کتیبه اش 
طلوع می کند . . . !

تابلو از زنده یاد آیناز احمدزاده

سهراب مهدی پور

عصرآزادی  / س�رویس فرهنگی: پ�س از آهنگ “جان 
جان�ان” این بار آهنگ “دراین عش�ق” اثر تازه علی ناطق 
منتشر ش�د.عصرآزادی  - علیرضا نیاکان؛ علی ناطق در 

گفتگویی اظهار کرد:
حکم داده خداوند که بمیرید همه

یعنی ، آرید زندگی بی واهمه
پس بمیرید از غم و وسواس ها
پرکنید باده ، پر از احساس ها

قصه آهنگ " دراین عش��ق " تقریباً به شش ماه قبل بازمیگردد 
یکی از دوستان از اتریش با بنده تماس تلفنی گرفت ایشان خیلی 

اصرار عجیبی داشتند که بنده یکی از اشعار حضرت موالنا را بخوانم 
و حقیقتا بنده شهامت دست زدن به چنین کاری را نداشتم باالخره 
نشستم پشت ساز واین شعر دایم در ذهنم مرور می شد وملودیش 
ساخته شد که بمیرید بمیرید دراین عشق بمیرید و......به نظر بنده 
موالنا  تحت تعلیمات ش��مس تبریزی تبدیل به الهه عشق گردید 
وماحصل این تاش در همین شعر “بمیرید بمیرید” کاما مشهود 
هس��ت . بنده این ابیات عارفانه وعاش��قانه رو خیلی دوست دارم و 
درهرزمان وموقعیتی  که نام موالنا رامیشنوم این شعردر ذهنم نقش 
میبنددوهمین دلیلی شد که بنده تمرکز خود را در ساخت این اثر 

به این شعر معطوف نمایم.

 انتشار 
“در این 
 عشق”

 اثر جدید 
علی ناطق

برگزاری جلسه مقابله با آسیب های اجتماعی اطراف 
تئاتر ش�هر، معرفی اعضای ش�ورای سیاست گذاری 
جش�نواره تئاتر فجر، میزبانی نمایش »روشنای شب 
تار« از وزی�ر امور خارجه، حضور نماینده تئاتر ایران 
در جش�نواره بین الملل�ی اکراین، اجرای نخس�تین 
نمایش ترسناک کشور از جمله مهمترین تیتر اخبار 

تئاتر طی هفته جاری بود.
به گ��زارش خبرنگار تئاتر ایرنا؛ هم زمان با تس��ریع روند 
واکسیناسیون و قرار گرفتن کشور در شرایط ایمنی نسبی 
ش��اهد رونق گرفتن تمامی فعالیت های اجتماعی از جمله 
حوزه فرهن��گ و هنر بودیم. عرصه هنرهای نمایش��ی نیز 
به وی��ژه بع��د از تعطیالت ن��وروزی و تجرب��ه ورود به قرن 
جدید از این قاعده مس��تثنی نبوده و ب��ا پایان بهار ۱۴۰۱ 
خورش��یدی و گام گذاشتن در نخس��تین ماه تابستان قرن 
جدید هر روز شاهد افزایش آمار تماشاگران و فروش باالی 

تماشاخانه ها در کشور هستیم.
همچنین آرام آرام شاهد گام برداشتن مدیریت تئاتر کشور 
به سمت برپایی رخدادها و رویدادهای ملی و بین المللی در 
کشورمان هس��تیم که از جمله مهم ترین آن ها می توان به 
چهل ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و دوازدهمین 
دوره جش��نواره سراسری و اولین دوره جشنواره بین المللی 

تئاتر صاحبدالن اشاره کرد.
در کنار این مس��اله نزدیک شدن به ایام دهه نخست ماه 
محرم، مطابق سنت هر ساله آغاز حرکت کاروان نمایش های 

مذهبی و آئینی ویژه این ایام را نیز سبب ساز شده است.
حض��ور نماین��ده تئات��ر ای��ران در یک��ی از معتبرترین 
جش��نواره های تئاتر جهان و صدور مجوز اجرای نخستین 
نمایش ترسناک کش��ور از دیگر اتفاقات و رویدادهایی بود 

که فضای خبری هنرهای نمایشی کشور را معطوف به خود 
کرد در همین ارتباط برخی از مهمترین سرخط اخبار حوزه 
هنرهای نمایش��ی طی هفته ای که سپری شد با محوریت 
اجراه��ا و نشس��ت های ای��ن رویدادها خبری و رس��انه ای 

شده اند که در ادامه به مرور آنها می پردازیم.
اولین جلس��ه کمیته رس��یدگی به آسیب های اجتماعی 
اطراف تئاتر ش��هر تهران س��وم مرداد ماه با حضور علیرضا 
نادعل��ی س��خنگو و نائ��ب رئی��س کمیس��یون فرهنگی و 
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران، کاظم نظری مدیرکل 
هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ ارش��اد اس��المی، س��ید 
محمدجواد طاهری رئیس مجموعه تئاتر شهر، رضا صیادی 
رئیس س��ازمان زیباسازی ش��هرداری تهران و سید محمد 
موسوی ش��هردار منطقه ۱۱ در محل ساختمان تئاتر شهر 

تهران برگزار شد.
نادعلی در ابتدای این جلس��ه با اش��اره به اهمیت حفظ 
ساختمان تئاتر شهر اظهار کرد: دوره ششم مدیریت شهری 
ته��ران با تفکر انقالبی کار خود را آغاز کرده اس��ت و قطعا 
توجه به موضوعات فرهنگی در اولویت این تفکر قرار دارد، 
ل��ذا تالش خواهیم کرد تا با اس��تفاده از تمام ظرفیت های 

موجود موضوعات فرهنگی را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: رس��یدگی به ساختمان تئاتر شهر و همچنین 
مقابله با آس��یب های اجتماعی در پارک دانش��جو یکی از 
نکاتی اس��ت که در این دوره از مدیریت ش��هری قرار دارد. 
حضور دست فروشان، معتادان متجاهر و وجود دیگر آسیب 
ه��ای اجتماعی در اطراف س��اختمان تئاتر ش��هر و پارک 
دانش��جو شایس��ته پایتخت ایران اس��المی نیست و اگر به 
آس��یب های اجتماعی موجود در پارک دانشجو رسیدگی 
نشود ممکن است خطرات بیش��تری ساختمان تئاتر شهر 

که یک پایگاه فرهنگی است، را تهدید کند.
رئیس کمیته هنری ش��ورای اسالمی ش��هر تهران نیز با 
اشاره به آسیب های وارد شده به ساختمان تئاتر شهر گفت: 
متاسفانه در اطراف این ساختمان آسیب هایی مشاهده می 
ش��ود که برای جامعه هنری کش��ور خوش��ایند نیست، به 
س��رقت رفتن دستگیره های درب ورودی ساختمان، نشانه 
هایی از ایجاد اش��تعال در کنار دیوار س��اختمان و... باعث 
ش��ده است که مدیریت ش��هری تهران تمام تالش خود را 
ب��ه کار بگیرد تا بتوانیم از این س��اختمان محافظت کنیم، 
لذا طرح های مختلفی در دس��ت بررسی است تا به صورت 

کارشناسی از این ساختمان محافظت شود.

 آیا تئاتر شهر امن
 می شود؟

کارگ�ردان نمایش »ترس از ب�اران« که با مضمون 
مبتنی بر نمای�ش درمانی در حال اجراس�ت، گفت: 
امیدوارم حمایت دولتی و تبلیغات عمومی بیشتری 
در اختی�ار تئات�ر قرار گی�رد. پیش از ای�ن تله تئاتر 
داش�تیم که باعث آشنایی بس�یاری از مردم با تئاتر 
می شد، کاش شبکه ای مثل شبکه نمایش برای پخش 

تئاتر در رسانه ملی وجود داشت.
به گ��زارش خبرن��گار تئات��ر؛ نمایش ترس از ب��اران به 
نویس��ندگی دکتر مس��عود دلخواه با ترجمه، دراماتورژی 
و کارگردان��ی طایه زهره وندی این روزها در تماش��اخانه 

سیمرغ به صحنه رفته است.
نمایشی با مضمون و محتوایی متفاوت؛ متکی بر اتفاقات، 
رویداد و حوادثی که در س��ایه اعتی��اد همچنین ارتباط و 
زیست متفاوت جوانان و نوجوانان امروزی در فضای مجازی 
و دیگر آس��یب های اجتماعی مخاطبانش را هدف قرارداده 
و ازس��ویی دیگر با توجه به دانش و تخصص کارگردان این 
اثر به حوزه مس��ائل روان شناسی، بستری روان شناختی را 
برای تولید این نمایش در نظر گرفته اس��ت. بس��تری که 
نح��وه ارتباط مخاطب، حس، درک و دریافت آن از این اثر 

نمایشی را با دانش »تئاتردرمانی« گره زده است.
طایه زهره وندی؛ نویسنده، مترجم، کارگردان و مدرس 
پی��ش از این در پروژه های مختلف هن��ری از جمله پروژه 
مرگ )عرفان شیرنگی(، مفیستو و شاه لیر )مسعود دلخواه( 
به عنوان مترجم، مدیر روابط بین الملل، مشاور هنری سابقه 
همکاری داشته است. کتاب های هنر خفن بودن )کودک، 
نوجوان و بزرگس��ال( و کتاب دختری از نابیا نوشته نجیب 
محفوظ و ... از جمله ترجمه هایی اس��ت که به قلم طایه 

زهره وندی در بازار نشر به چشم می خورد.
برهمین اس��اس با کارگردان این اثر درباره ش��یوه تولید 
ای��ن نمایش و همچنین آن جا که طی همزیس��تی بیش از 
دو سال با ویروس کرونا بویژه آسیب هایی که برای خانواده 

تئاتر با خود به همراه داشت به گفت وگو نشستیم.
زهره وندی در گفت وگو با خبرنگار تئاتر ایرنا درباره دلیل 
انتخ��اب این نمایش با توجه ب��ه مضمون متفاوت و روایت 
آن بر بستر نگرش های روانشناسی گفت: وقتی برای اولین 
بار با متن این نمایش به قلم دکتر مس��عود دلخواه مواجه 
شدم احس��اس کردم این روزها برخی جوانان جامعه ما با 
مش��کاتی در حیطه رواب��ط و درگیری های معضل اعتیاد 

مواجه هستند.

وی ادام��ه داد: این نمایش به مقوله اعتیاد، افس��ردگی، 
تاثیر رس��انه بر روابط و عدم درک متقابل طرفین با نگاهی 
ابزورد می پردازد. بعد از فراز و فرودهای بسیار که به تغییر 
شیوه اجرایی و تیم نیز منتج شد؛ تصمیم به اجرا گرفتیم. 
در آن فراز و فرود روند تولید سعی بر آن بود با دراماتورژی 
مناسب، متن نمایشنامه ترس از باران را به جامعه امروز و 

مشکات آن نزدیکتر کنیم.
ای��ن نمایِش حس، روحیات و خلقیاتی اس��ت که برخی 
جوانان ما کم و بیش در این روزها با آن درگیرند. اجرای ما 
بیشتر یک تئأتر با رویکرد مبتنی بر دانش روانشناسی ست 
و ابدا سعی در ارائه نظریه ای نهایی )مانیفستی( ندارد. بلکه 

برشی از واقعیت بدون قضاوت است
کارگردان نمایش ترس از باران خاطرنش��ان کرد: سعی 
کردم در کارگردانی دس��ت بازیگران را ت��ا حد ممکن باز 
بگ��ذارم تا واقعا بتوانند نقش را زیس��ت کنند. البته ما یک 
گ��روه تجربی و آماتور هس��تیم. ادعایی نداری��م و قطعا با 
ضعف و نقص های بس��یاری مواجهیم، اما تاش کردیم تا 

بهترین توان خود را به نمایش بگذاریم.
وی با اش��اره به آنک��ه تولید اثری مانند ت��رس از باران 
مبتنی بر علم و ش��اخصه های روانشناس��ی، شاخصه های 
خ��اص خود را در کارگردانی می طلبد تصریح کرد: در این 
میان ایجاد ش��ناخت مناس��ب برای بازیگران از مشکات 
رفتاری ش��خصیتی نقش ها بسیار مهم و حیاتی است. چرا 
که زبان بدن و رفتار این افراد بس��یار واجد اهمیت اس��ت. 
کاراکترها افرادی هس��تند که ه��ر روز در دنیای واقعی با 
آنها زندگی می کنیم. باید کاما با »متد اکتینگ« )تکنیک 
اجرایی مبتنی بر ُکنش بازیگر متاثر از ش��خصیت( همراه 

می شدیم چرا که صحنه برشی از واقعیت روزانه است.

 کارگردان »ترس از باران«: جای شبکه ای برای پخش تئاتر 
در رسانه ملی خالی است


