
نسل فردا: همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان تمامى برنامه هاى سینمایى مهم تلویزیون از جمله برنامه 
تلویزیونى هفت و برنامه نقد سینمایى ایران تعطیل شد. برنامه تلویزیونى هفت به سردبیرى و اجراى بهروز 
افخمى از شبکه سوم سیما پخش مى شد. این برنامه سرى سوم  برنامه هفت بود و بهروز افخمى بعد از فریدون 
جیرانى و محمود گبرلو اجراى آن را برعهده داشت. قسمت هاى اخیر این برنامه با واکنش هاى تندى ازسوى 
سینماگران همراه شد و باید دید با آمدن پورمحمدى به شبکه سوم سیما، پخش این برنامه بعد از ماه مبارك 
رمضان ادامه پیدا مى کند؟ برنامه نقد سینماى ایرانى نیز که پنجشنبه شب ها از شبکه چهارم سیما پخش 
مى شد، در ماه مبارك رمضان روى آنتن نمى رود. این برنامه نیز در ماه هاى اخیر با تغییر و تحوالتى همراه 

بوده است وعلیرضا شجاع نورى جاى خود را به امیرحسین ندایى داد.

مسابقه خانواده باحال به خندوانه مى آید
خبرآنالین: با شروع ماه مبارك رمضان، مسابقه «خانواده باحال» به محتواى برنامه خندوانه اضافه خواهد شد. مسابقه 
خانواده باحال که افتتاحیه آن امشب پخش خواهد شد، یک مسابقه هیجان انگیز است که افراد سرشناس اعم از هنرمند 
و ورزشکار به همراه خانواده هایشان در آن شرکت خواهند کرد. در این مسابقه، هرشب دو گروه باهم به رقابت می پردازند 
و در موقعیت هاي مختلفی قرار می گیرند که باید از آن عبور کنند. بعد از هر مسابقه، مردم فرصت دارند تا به گروه برتر رأي 
دهند؛ بنابراین گروهی که بیشترین رأي مردم را داشته باشد، به مرحله بعد صعود خواهد کرد. از بین دوازده گروه در انتها 
سه گروه برتر این مسابقه براي مقام هاي اول تا سوم با هم رقابت می کنند. مسابقه خانواده باحال ، با هدف تحکیم خانواده 

و براي ماه مبارك رمضان طراحی شده است.

جدیدترین جزییات رسمى تئاتر پایتخت
ایسنا: نمایش «پایتخت» با بازى محسن تنابنده، احمد مهران فر، ریما رامین فر و علیرضا خمسه در کانادا، 
آمریکا و اروپا روى صحنه مى رود. محمد قدس، مدیر تولید و سرپرست گروه این پروژه گفت:  این نمایش 
براساس سریال پایتخت و با کارگردانى مشترك محسن تنابنده و احمد مهران فر به صحنه خواهد رفت. در 
حال حاضر، آرش عباسى مشغول نوشتن مراحل نهایى متن است و کلیت نمایشنامه به نگارش در آمده است. 
چهار بازیگر اصلى، محسن تنابنده، احمد مهران فر، علیرضا خمسه و ریما رامین فر هستند؛ اما ممکن است به 
فراخور نمایشنامه، از دیگر بازیگران سریال نیز به این ترکیب اضافه شوند. قدس افزود: زمانبندى اجراهاى 
کشورهاى دیگر نیز متعاقبا اعالم خواهد شد. سریال پایتخت از جمله سریال هاى پرتماشاگر تلویزیون است 

که تاکنون چهار مجموعه آن از صدا و سیما پخش شده است.

خبر روز
تعطیلى موقت برنامه هفت، پس از حواشى
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فرهنگخانه
توفان، تپه ساسانِى شهر رى را 

بى محافظ کرد
وقوع توفان روز چهارشنبه در ساعت هشت شب، پوشش 
داربستى «آتشکده رى» (تپه میل) شهر رى را از جا کند. 
مهدى معمارزاده، کارشناس ناظر میراث فرهنگى استان 
تهران دراین باره گفت: «خوشبختانه کمترین آسیب 
متوجه گچبرى هاى فاخر این بناى دوره ساسانى شد، 
اما نبوِد پوشش محافظ، این اثر ملى را در برابر بارندگى 
بى دفاع کرد. ضرورت دارد معاون میراث فرهنگى سازمان 
میراث فرهنگى کشور، بودجه اى اضطرارى براى نجات  
این بنا اختصاص دهد.» تپه میل که به آن، آتشکده بهرام و 
آتشکده رى نیز مى گویند، در حدود 12 کیلومترى جنوب 
شرقى شهر رى به سوى ورامین بر بلنداى تپه اى پهناور 
در روستاى «قلعه نو - چال طرخان» قرار دارد. بخشى از 
بناى آتشکده رى در زمان حمله اسکندر به ایران خراب 
شد و تنها قسمتى از بناى چهارطاقى و زیباى این آتشکده 
به صورت دو میل باقى ماند. بیشتر قسمت هاى غربى 
بنا از میان رفته، در بخش زیرین مجموعه یک راهروى 
کم پهنا وجود دارد که سراسر طول بنا را طى مى کند. 
بقایاى معمارى تپه میل داراى ساختارى، متشکل از 
گل، خشت، الشه سنگ، گچ و از نظر دیرینگى متعلق 
به دوره ساسانیان (حدود 1800 سال پیش) است .این 
تپه به آتشکده بهرام گور نیز معروف است. نخستین بار 
در سال 1913میالدى «ژاك دومورگان» فرانسوى این 
آتشکده و سازه هاى پیرامون آن را مرمت کرد. این بنا در 
سال 1933توسط باستان شناس آمریکایى به نام اریک 

اشمیت مورد کاوش و حفارى قرار گرفت.

پاریس، میزبان سه دهه سینماى ایران
چهارمین جشنواره فیلم هاى ایرانى در پاریس میزبان 
طیف متنوعى از فیلم هاى سینماى ایران در چند دهه 
اخیر است. در این رویداد سینمایى که از تاریخ اول ژوئن 
(12 خرداد) آغاز شده و تا هفتم ژوئن (18 خرداد) ادامه 
خواهد داشت، فیلم هاى ایرانى در چند بخش گوناگون به 
روى پرده مى روند. در بخش سینماى کمدى ایران، 7 فیلم 
شامل «شب نشینى در جهنم» ساخته ساموئل خاچیکیان 
و موشق سرورى، «اجاره نشین ها» به کارگردانى داریوش 
مهرجویى، «لیلى با من است» و «مارمولک» از کمال 
تبریزى، «آتش بس» ساخته تهمینه میالنى، «دایره 
زنگى» به کارگردانى پریسا بخت آور و «پا در هوا» ساخته 

نادر تکمیل همایون نمایش داده مى شوند.
به گزارش سایت این جشنواره سینمایى، در بخش 
پانوراماى فیلم هاى معاصر ایرانى که شامل چند فیلم اکران 
نشده نیز هست؛ فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادى 
که اخیرا در جشنواره کن دو جایزه بهترین بازیگرى و 
فیلمنامه را به دست آورد، «وارونگى» به کارگردانى بهنام 
بهزادى نماینده ایران در بخش نوعى نگاه کن 2016، «روز 
مبادا» ساخته فائزه عزیرخانى، «شکاف» به کارگردانى 
کیارش اسدى زاده، «احتمال باران اسیدى» ساخته 
بهتاش صناعى ها، «چهارشنبه 19 اردیبهشت» از وحید 
جلیلوند، «پریدن از ازتفاع کم» به کارگردانى حامد رجبى 
و «یک شهروند کامال معمولى» از مجید برزگر نمایش 
خواهند داشت،اما بخش فیلم هاى کوتاه چهارمین دوره 
جشنواره فیلم هاى ایرانى پاریس نیز میزبان نمایش 5 فیلم 
کوتاه شامل «جایى که دیگر زندگى نمى کنیم» ساخته 
سعید ولى زاده، «مارى جوانا» ساخته مصطفى سیارى و 
مجید فرهنگ، «چله» به کارگردانى داوود خیام، «گرگ 
و میش» از هامان فوالدوند و «ماهى سرخ شده» از لیال 

خلیل زاده مى شود.

بهاره رهنما براى شبکه نمایش خانگى 
سریال مى   سازد

بهاره رهنما قصد دارد نیمه دوم سال، مجموعه اى را با 
همان فضاى زنانه که در قالب آثار نوشتارى اش دیده 
مى شود، در شبکه نمایش خانگى جلوى دوربین ببرد. 
بهاره رهنما که درحال حاضر مشغوِل بازى در مجموعه 
5 قسمتى «کشیک قلب» است، درباره فعالیت هاى این 
روزهاى خود گفت: «دوباره اون آهنگ رو بزن سم، نام 
نمایشى به کارگردانى داوود بنى اردالن است که من هم 
به عنوان بازیگر در آن حضور دارم و از 20 تیر اجرا در تاالر 
حافظ آغاز مى شود. با توجه به مشغله هایى که تا اواخر 
تابستان دارم از نیمه دوم سال به مدیوم هاى دیگرى نیز 
فکر خواهم کرد. بعد از فراغت یافتن از کارهایى که در حال 
انجامشان هستم، قصد دارم یک مجموعه در شبکه نمایش 
خانگى با کارگردانى خودم و با مضمون فضاى زنانه اى که 

مى شناسم و نوشته ام، جلوى دوربین ببرم.»
وى ادامه داد: «بخشى از این مجموعه به نگارش درآمده و 
شخصیت ها کم کم در حال شکل گیرى هستند. در این 
مجموعه که هنوز نامى برایش قطعى نشده همان فضاى 
زنانه اى را مى بینیم که در نوشته هاى من همیشه هست 
و من تاکید مى کنم که این فضا اصال فمنیستى و ضدمرد 
نیست فقط از دریچه دنیاى زنان به بیرون نگاه مى شود. 
زبان این مجموعه طنز است و بى ربط به نمایش «دورهمى 
زنان شکسپیر» نیست و احتماال  80 درصد همان گروه در 
این کار حضور دارند. قصد دارم در مرحله نخست، آن را 
به صورت یک مجموعه 5 تا 9 قسمتى عرضه کنیم و اگر 

استقبال شد، آن را ادامه دهیم.»

شانزده سال، پس از آن شانزده خرداد مغموم
«نه، من خانه اى ندارم. 
سقفى نمانده است. دیوار 
و سقف خانه من همین هاست که مى نویسم، همین 
طرز نوشتن از راست به چپ است، در این انحناى نون 
است که مى نشینم، سپر من از همه بالیاى سرکش، 
ك یا گ است. ما نویســندگان هر جا که باشیم و به 
هر زبان که بنویسیم، در خانه  کالم مکتوب زندگى 
مى کنیم. دیوار این خانه و سقفش را با همین کلمات 
ساخته ایم؛ پنجره  ما به جهان و چتر ما، حتى سپر ما 

همین کلمات است »
امسال، 16 سال از روز 16 خرداد 79 مى گذرد. 16 
ســال پس از مردى که کلمه خانه اش بود. مأمن او 
«نون» نوشتن و سقفش همین «ك» یا «گ» بود. 
16 خردادماه، سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیرى 
است؛ نویسنده اى که با خلق رمان «شازده احتجاب» 
شــهرت فراوانى در جامعه  ادبى عصر خود به دست 
آورد. هوشنگ گلشیرى، نویســنده و منتقد ادبى، 
در بیست وپنجمین روز اســفندماه سال 1316 در 
اصفهان به دنیا آمد. در کودکى به همراه خانواده به 
آبادان رفت و بعد از بازگشت دوباره به اصفهان، از سال 
1334 تا 1352 در این شهر زندگى کرد. مجموعه  
داستان هاى «مثل همیشــه»، «نمازخانه کوچک 
من»، «جبه خانه»، «پنج گنج» و رمان هاى «شازده 
احتجاب»، «کریستین و کید»، «بره گمشده راعى»، 
«معصوم پنجم (یا حدیث مرده بر دار کردن آن سوار 
که خواهد آمد)»، «در والیت هوا»، «آینه هاى دردار» 
و «جن نامه» و همچنین فیلمنامه «دوازده رخ» از آثار 

این نویسنده هستند.
  خانه اى که گلشیرى در میان کلمات براى 

خود ساخت
هوشنگ گلشیرى، داســتان نویس صاحب نام 
معاصر، نوشــتن را در مکتب بهرام صادقى آغاز 
کرد. اولین شــعرها، داســتان ها و نقدهایش از 
سال هاى 40 به بعد در پیام نوین و جنگ اصفهان 
به چاپ رسید. بعد، سرودن شــعر را به  شاعران 
وانهــاد و راه اصلیش، داستان نویســى را به جد 
ادامه داد. در داســتان هاى اولین کتابش - مثل 
همیشه، (1347) – خسته کننده بودن زندگى 
کارمندان دون پایــه، در شــهرهاى کوچک را 
ماهرانه به تصویر کشید. اما آنچه از آغاز، گلشیرى 
را از صادقى جدا مى کرد، نگــرش مبتنى بر غم 
غربت گلشیرى در مقابل نگاه طنز آمیز صادقى 
به  زندگى خرده بورژوازى بــود. صادقى با طنز، 

سکون این زندگى را مى نمایاند و گلشیرى با غم 
غربت. اما توجه بســیار به غم غربت، گلشیرى را 
به گذشته گرایى و گریز کشانید و غم هاى فردى، 
به داستان نویســان مدرنیســت نزدیکش کرد.

گلشــیرى، اما داســتان هایى هم دارد که نمونه 
عالى واقع گرایى انتقادى در ادبیات معاصر ایران 
است. در این داستان ها، نویسنده موفق به  دادن 
تصاویرى قوى و پرجذبه از زمان و مکان زیست 
خود مى شود. بى شــک خواندنى ترین داستان 
نویسنده در مثل همیشه، «مردى با کراوات سرخ» 
است که خفقان پلیسى حاکم بر ایران را به خوبى 

مجسم مى کند.
توجه به فرم از آغاز با گلشــیرى بوده اســت. اغلب 
داستان هاى مثل همیشــه را به شیوه ذهنى نوشته 
اســت. شــیوه ایى که بارزترین شــکل خود را در 
«دخمه اى براى سمور آبى» مى یابد. اما در داستان 
بلند و کم نظیر شازده احتجاب (1347) توجه به فرم، 
ربطى معقول با محتوا پیدا کرد و توانست با پرش هاى 
ذهنى و عبور از حال به گذشــته و برعکس، زندگى 
همچون آینه شکسته شازده، دودمان برباد رفته را 
بنمایاند. گلشیرى در این داستان، در قالب تحلیل 
رفتن و به مرگ نزدیک شدن زندگى شازده، ناقوس 

مرگ اشرافیت را به صدا درمى آورد.

گلشــیرى، در نمازخانــه کوچک مــن (1354)- 
بار دیگر با قدرت برخاســت. این مجموعه شــامل 
داستان هاى واقع گرایانه و نمادگرایانه نویسنده است. 
در داستان هاى واقع گرایانه اش، از قبیل «عکسى براى 
قاب عکس خالى من» و «هر دو روى سکه» مهم ترین 
مسایل اجتماعى امروز، زندگى زندانیان سیاسى، در 
بافتى خاطره گونه به شیوه ذهنى مطرح مى شوند. این 
داستان ها در ردیف بهترین هاى ادبیات مقاومت ایران 

قرار مى گیرند.
داستان هاى سمبولیک این مجموعه - معصوم 1، 2 و 
3 و 4  نیز از کارهاى موفق نویسنده  هستند. گلشیرى 
در این داستان ها انسان امروز را در رابطه با اساطیر 
اســالمى مطرح مى کند که امروزه، خالف گذشته، 
دیگر نام «معصوم» در دایره تقدس «14» محدود 
نمانده است؛ زیرا انســان هاى بسیارى هستند که 

زندگى  معصومانه و ناخوشى دارند.
  کارگاه هاى آموزشى و روزنامه نگارى در 

کارنامه گلشیرى
یکــى از اقدامــات تأثیرگــذار و مهم گلشــیرى، 
تشکیل کارگاه هاى داستان و پرورش نسل تازه اى 
از نویســندگان ایرانى بود. وى جلســات هفتگى 
داستان خوانى و نقد داستان را از سال 1362 تا پایان 
عمر خود در هر شــرایطى به صورت مستمر برگزار 

کرد. در ســال هایى که کارنامه را منتشر مى کرد، 
جلسات نقد شعر و داستان را در دفتر مجله برگزار 
مى کرد. در اواسط ســال 1362، گلشیرى جلسات 
هفتگى داستان خوانى را که به جلسات پنج شنبه ها 
معروف شد، با شرکت نویســندگان جوان در خانه 
خود برگزار کرد. این جلسات تا اواخر سال 1367 با 
حضور نویسندگانى چون یارعلى پورمقدم، محمدرضا 
صفدرى، محمد محمدعلى، آذر نفیســى، عباس 
معروفى، منصور کوشان، شهریار مندنى پور، منیرو 
روانى پور، قاضى ربیحاوى، ناصر زراعتى، حســین 

مرتضاییان آبکنار و ابوتراب خسروى ادامه داشت.
گلشــیرى همکارى خود را با مطبوعات از جوانى 
آغاز کرد. وى برخى آثار خود را در نشــریاتى مانند 
پیام نوین، کیهان هفته و فردوســى به چاپ رساند. 
ســردبیرى ارغوان که فقط یک شماره منتشر شد 
(خرداد 1370) و سردبیرى و همکارى با چند شماره 
نخســت فصلنامه زنده رود (1371 تا 1372) ادامه 
فعالیت هاى مطبوعاتى او تا پیش از سردبیرى کارنامه 
بود. ســردبیرى ماهنامه ادبى کارنامه را در تابستان 
1377 بر عهده گرفت و نخستین شــماره آن را در 
دى ماه همین سال منتشر کرد. این مجله در حقیقت 
پایگاهى بود براى نویسندگانى که در دهه پیشین، 
امکان انتشــار آثار خود را نداشــتند. در این دوره، 

جلسات بررسى شعر و داستان نیز به همت او در دفتر 
کارنامه برگزار مى شــد. یازدهمین شماره کارنامه 
به ســردبیرى او پس از مرگش در خــرداد 1379 

منتشر شد.
  سرنوشت آثار منتشرنشده گلشیرى چه 

مى شود؟
هوشنگ گلشــیرى، آثار نیمه تمام زیادى دارد که 
هنوز سرنوشــت انتشــار آنها به درستى مشخص 
نیســت.  فرزانه طاهرى مى گوید: به دالیل اخالقى 
و ادبى نمى دانیم انتشار این آثار کار درستى است یا 
خیر. این مترجم و همسر هوشنگ گلشیرى درباره 
فعالیت هایى که مربوط به نشر آثار هوشنگ گلشیرى 
در حال انجام است، گفت: در حال حاضر همچنان 
روى سایت جدید در حال کار کردن هستیم و این 
سایت در مرحله طراحى است تا بالفاصله پس از اتمام 
کار، تمام مطالب مربوط به گلشیرى را که در نشریات 
یا جاهاى دیگر نوشته و منتشر کرده است، بر روى آن 
قرار دهیم. بیشتر این مطالب به نوشته هاى گلشیرى 
قبــل از اینترنت و دست نوشــته هاى او، فصل هاى 
حذف شــده از برخى کتاب ها و تغییراتى که در آنها 
داده است مربوط مى شــود که ما آرشیو تمام آنها را 
جمع آورى کرده ایم که براى استفاده عموم در سایت 
جدید در دســترس قرار مى گیرند. از گلشیرى آثار 
منتشرشده زیادى به جامانده است، برخى از این آثار 
نیمه کاره هستند. مثال چند فصل از یک رمان نوشته 
شده، اما ناتمام باقى مانده که ما به دالیل اخالقى و 
ادبى نمى دانیم انتشــار این آثار کار درستى است یا 
نه. بنابراین و با توجه به حساسیت خود گلشیرى در 
نوشتن و انتشار، هنوز تصمیمى در زمینه این دسته از 
آثار او نگرفته ایم. با این حال فکر کردیم فعال آثارى را 
که تمام شده اند به صورت آنالین در سایت قرار بدهیم 
و تصمیم گیرى براى انتشار بقیه نوشته ها را به بعد 
موکول کنیم. هوشنگ گلشیرى سرانجام در پى یک 
دوره بیمارى، در 16 خردادماه 1379 در بیمارستان 
ایرانمهر تهران درگذشت و پیکر او را در امامزاده طاهر 
کرج به خاك سپردند. پس از درگذشت این نویسنده، 
بنیاد هوشنگ گلشیرى تشکیل شــد و جایزه ا ى 
داستانى را به نام این نویســنده راه اندازى کرد. این 
جایزه 13 دوره برگزار شد، اما تیرماه سال 1393 بنیاد 
گلشــیرى از توقف برگزارى «جایزه  ادبى هوشنگ 
گلشیرى» خبر داد و اعالم کرد: پس از برگزارى 13 
دوره جایزه  هوشنگ گلشیرى، به این نتیجه رسیده 

که بهتر است برگزارى این جایزه را متوقف کند.

به بهانه سالگرد فوت هوشنگ گلشیرى و کلماتى که خانه اش بودند؛

 

رضا بهبودى  درباره  جدیدترین فعالیت هاى خود با اشــاره به 
اینکه در حال تمرین یک نمایش است که در صورت قطعى شدن 
نام آن اعالم مى شــود، بیان کرد: «اواسط مردادماه «ایوانف» 
را به کارگردانى امیررضا کوهســتانى در تماشاخانه ایرانشهر 
اجرا خواهیم کرد و این نمایش پس از پنج ، شش سال بار دیگر 
روى صحنه مى رود.«ایوانف» کارى از کوهستانى است که مانند 
بیشتر کارهاى او دور دنیا رفته و پخته تر شده و جذابیت آن در 

این سال ها براى ما حفظ شده است، بنابراین فکر مى کنم تغییر 
اساسى در آن صورت نخواهد گرفت. در آن سالى که این نمایش 
را اجرا کردیم، تعداد شــب هایى که به صحنه رفتیم، به دلیل 
اینکه مدام زیر تیغ سانسور بودیم، محدود بود، چون مجبور به 
بازبینى هاى مجدد بودیم و االن که پنج سال از آن روزها گذشته، 
شرایط بهتر است و فکر مى کنم اثرى درخور براى تماشا باشد.»

وى با اشاره به فیلم تئاترى که پیش از این از نمایش «ایوانف» 

منتشر شده،  گفت:  «فیلم تئاتر این نمایش ضبط شده، اما معموال 
کسانى که تئاترى را به صورت تصویرى ضبط مى کنند کمتر به 
روح اثر توجهى مى کنند و این اجراى امیررضا کوهستانى هم 
از جمله کارهایى بود که ســکون و آرامش فعالى که در صحنه 
حضور داشت را به خوبى در تصویر در نیاورد و روح اثر منتقل 
نشد، به همین دلیل توصیه مى کنم این نمایش را روى صحنه 

ببینید.» 
«ایوانف» کوهستانى اقتباسى از نمایشنامه چخوف است که 
در اجراى قبلى آن بازیگرانى همچون حسن معجونى، مهین 

صدرى، وحید آقاپور، رضا بهبودى و ...بازى مى کردند.

روِح «ایوانف» را روى صحنه ببینید

هادى عیار
گروه فرهنگ و هنر

 

شدن  نزدیک  با 
به روزهاى پایانى 
بهار  و فرا رسیدن ماه مبارك رمضان، صحنه  
تماشاخانه هاى تهران نیز شاهد اجراى نمایش هاى 
جدیدى مى شود که مى تواند نوید رونق بخشى به 
گیشه هاى تئاتر باشند. پس از پایان تعطیالت 
نیمه  خردادماه، نمایش هاى تازه اى در برخى 
از سالن هاى تئاترى روى صحنه مى روند که 
دربرخى از آنها بازیگران مطرحى حضور دارند 
و نوید محمدزاده هم در دو نمایش بازى خواهد 

داشت.

«دکلره»
یکى از نمایش هایى که ازدیروز (یکشنبه  16 
خرداد)، روى صحنه رفته «دکلره» نام دارد که 
در تئاتر مستقل تهران اجرا مى شود. این سالن که 
به همت برادران کوشکى راه اندازى شده، تاکنون 
شاهد اجراى چند نمایش موفق و پرمخاطب بوده و 
این روزها هم «خداى کشتار» را به کارگردانى على 
سرابى روى صحنه دارد. در «دکلره» که مهدى 
کوشکى و صحرا فتحى کارگردانى آن را برعهده 
دارند، ستاره پسیانى، لیلى رشیدى، صحرا فتحى و 
نوید محمدزاده بازى مى کنند و نوید محمدزاده تا 

پایان اجراى «خداى کشتار» هر شب دو نمایش را 
بازى مى کند. این نمایش که مدتى قبل چند اجرا در 
کانادا داشت،  مستندگونه است و داستانى اجتماعى 
را روایت مى کند. در اجراى قبلى این نمایش مهناز 
افشار و سحر دولتشاهى بازى مى کردند که به دلیل 
قرارداد کارى دیگرى که هماهنگى آن انجام شده 
بود، فعال امکان حضور در این نمایش را ندارند، اما 
احتمال بازى آنها در بعضى  از شب هاى اجرا وجود 
دارد. «دکلره» از 16 تا 31 خردادماه هر شب ساعت 

21 در تئاتر مستقل تهران اجرا مى شود.
  «کسوف»

از دیشب نمایش «کسوف» که حدود پنج سال قبل 
اجرا شده بود، بار دیگر به کارگردانى ایوب آقاخانى 
در تماشاخانه باران روى صحنه رفت. در «کسوف» 
که به گفته  کارگردانش نوعى عذرخواهى و دلجویى 
از والدین «ستایش»، دختر خردسال افغانستانى 
 است، حمیدرضا آذرنگ،  نسیم ادبى و ایوب آقاخانى 
بازى مى کنند. این نمایش هم از 16 خرداد تا 25 

تیر و از ساعت 21 روى صحنه خواهد بود.
  «زخم هاى وحشتناك زمین بازى» و «انات»
در مرکز مطالعات اجرایى قشقایى ازدیروز دو 
نمایش اجرا شد. این آثار که در قالب پروژه هاى 
مطالعاتى به صحنه مى روند تا دوم تیر اجرا خواهند 
شد. در «زخم هاى وحشتناك زمین بازى» نوشته 
راجیو جوزف و به کارگردانى على منصورى،  آیه 
کیان پور و شهروز دل افگار بازى مى کنند. این 
نمایش رابطه  عاشقانه  پر فراز و نشیب کیلین و داگ 

را در یک دوره  30 ساله تصویر مى کند که در مقاطع 
مختلف زخم ها و مصائب خود را با هم در میان 
مى گذارند. دیگر نمایش سالن قشقایى مجموعه  
تئاترشهر، «انات» به نویسندگى و کارگردانى 
امیرحسین آسانى است که افسانه صرفه جو، 
سروناز نانکلى، مهتاب کرکوندى و بهار رضى زاده 
در آن بازى مى کنند. «انات» 45 دقیقه اى که از 
20:45 هر شب روى صحنه مى رود، مقاطعى از 

زندگى چند زن را روایت مى کند.
  «تریو بدون هارمونى»

تماشاخانه باران ازامروز 17 خرداد، میزبان نمایش 
دیگرى هم  هست که به نویسندگى و کارگردانى 
سیاوش پاکراه آماده شده است. «تریو بدون 
هارمونى» با بازى ایوب آقاخانى، نگار عابدى و 
حمیدرضا نعیمى تا هشتم تیرماه روى صحنه 
خواهد بود. با اجراى این نمایش ایوب آقاخانى هم 
بازیگر دو نمایش خواهد بود که البته در «کسوف» 
به شکل صوتى حضور دارد. «تریو بدون هارمونى» 

از ساعت 19 و به مدت 70 دقیقه اجرا مى شود.
  «سرگیجه» و «درنگ»

در سالن حافظ هم با پایان اجراى نمایش «ناسور»، 
«سرگیجه» به کارگردانى پویا صادقى و ایمان صیاد 
برهانى روى صحنه مى رود. در این نمایش که سجاد 
افشاریان تهیه کنندگى آن را برعهده دارد، محمد 
برهمنى، سعید زارعى، ایمان صیادبرهانى، سهیل 
سهیلى، مجید اسدى و زینب همتى بازى مى کنند. 
«سرگیجه» برداشتى آزاد از رمان «منگى» نوشته 

ژوئل اگلوف نویسنده فرانسوى است. 
دیگر نمایش تاالر حافظ،  «درنگ» است که آرش 
پورمحک آن را کارگردانى مى کند. این نمایش از 
ساعت 21:30 شانزدهم خرداد تا آخر همین ماه با 
بازى حسین سپهرنژاد و دریا مرادى دشت، اجرا 

مى شود.
  «حرف حرف حرف فیلیپ گلس قرص نانى 

مى خرد گونه هاى مرگ تروتسکى»
این نمایش با نام طوالنى که دارد، نوشته  دیوید 
آیوز است و علیرضا طاهرى آن را طراحى و 
کارگردانى کرده است. علیرضا دست افکن، آرمان 
کلهرى، شقایق حمزه لو، امید ضیاءالدینى، 
محمدحسین اثنى عشرى، الهام صادقى و فرشته 
میرمرعشى بازیگران این نمایش هستند که از 
16 خرداد تا 4 تیر روى صحنه تاالر ناصر خسرو 

خواهند بود.
  «مجلس ضربت زدن»

و اما از 29 خردادماه، نمایش «مجلس ضربت زدن» 
نوشته بهرام بیضایى به کارگردانى محمد رحمانیان 
روى صحنه سالن اصلى تئاترشهر مى رود. در 
این نمایش که مانند بسیارى دیگر از نمایش ها 
در ماه رمضان روى صحنه است، امیر جعفرى، 
رامین ناصرنصیر، رضا موالئى، اشکان خطیبى، 
سینا رازانى، سانیا ساالرى و مهتاب نصیرپور بازى 
مى کنند. «مجلس ضربت زدن» که براى اولین بار 
به اجراى عموم مى رسد، تا 29 تیرماه و از ساعت 21 

روى صحنه خواهد رفت.

نگاهى به نمایش هاى روى صحنه در ماه رمضان

از «کسوف» تا «مجلس ضربت زدن»

منتشر شده،  گفت:  «فیلم تئاتر این نمایش ضبط شده، اما معموال 
کسانى که تئاترى را به صورت تصویرى ضبط مى کنند کمتر به 
روح اثر توجهى مى کنند و این اجراى امیررضا کوهستانى هم 
از جمله کارهایى بود که ســکون و آرامش فعالى که در صحنه 
حضور داشت را به خوبى در تصویر در نیاورد و روح اثر منتقل 
نشد، به همین دلیل توصیه مى کنم این نمایش را روى صحنه 

«ایوانف» کوهستانى اقتباسى از نمایشنامه چخوف است که 
در اجراى قبلى آن بازیگرانى همچون حسن معجونى، مهین 

روژیار جوانمرد
گروه فرهنگ و هنر


