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فرهنگی و هنری

یازدهمین
دوساالنه بین المللی
کاریکاتور تهران

یازدهمین دوساالنه بین المللی کاریکاتور تهران در سه بخش کارتون آزاد ،کارتون با موضوع ایمنی و امنیت و کاریکاتور با موضوع افراد مشهور دنیا مانند بازیگران ،ورزشکاران،
سیاستمداران و  ...برگزار خواهد شد.
کارتونیست ها برای شرکت در این دوره دو ساالنه می توانند حداکثر پنج اثر خود را تا  31اردیبهشت ماه جاری به نشانی زیر ارسال کنند:
دبیرخانه یازدهمین دوساالنه بین المللی کاریکاتور تهران در خانه کاریکاتور ایران به نشانی خیابان شریعتی ،تقاطع شهید همت ،خیابان گل نبی غربی ،بعد از میدان کتابی (
شهید احمدی روشن) شماره  44فعالیت دارد .عالقه مندان و هنرمندان برای اطالعات بیشتر می توانند با شماره دبیرخانه  22868600تماس بگیرند.

اختتامیه سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور
چهرههای سیاسی و فرهنگی

عصر هفتم اردیبهشــت ماه مراسم پایانی جشنواره جهانی
فجر در تاالر وحدت با حضــور محمد جواد ظریف وزیر امور
خارجه و همســرش ،سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی و مهمانان خارجی برگزار شد.
محمد حیدریان ،رئیس سازمان سینمایی ،حجتاهلل ایوبی،
علیرضــا رضاداد ،کمــال تبریزی ،مهتــاب کرامتی ،فاطمه
معتمدآریــا ،امیرعلی دانایی از جمله حاضران در این مراســم
بودند.در ابتدای این مراسم پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم
و سرود جمهوری اسالمی ،اشکان خطیبی به زبان انگلیسی به
مهمانان خارجی جشنواره خوشآمد گفت و اظهار کرد :برای
گرامیداشت هنر و سینما گردهم آمدهایم.
در ادامه رضا میرکریمی ،دبیر جشنواره پیش از سخنان خود
گفت که برگه صحبتها و گزارش کار را گم کرده و از اشکان
خطیبی خواســت کمک کند تا رکورد برگزاری این مراسم در

کوتاهترین زمان در گینس ثبت شود.
وی با تشــکر از همکارانش و مدیــران گفت :در این مدت
در فضایی خوب تجربههای خود را به اشــتراک گذاشــتیم و
میخواهیم اینجا را تبدیل به جایی کنیم برای اندیشمندان و
هنرمندانی که به صلح ،عدالت و کرامت انسانی میاندیشند.
در اولیــن بخش اهــدای جوایز این مراســم ،جایزه نتپک
جشــنواره با حضور داورانش به اصغر یوسفی برای فیلم خانه
اهدا شد.
هوشــنگ گلمکانی ،یکی از داوران این بخش با اشاره به
این که این جایزه اولین بار اســت که در سینمایی ایرانی داده
میشود ،گفت :نتپک در واقع ارتقای سینمای آسیاست که ۲۰
سال قبل توسط عدهای پژوهشــگر و منتقد راهاندازی شد و
سیاستش این است که در جشنوارههای جهانی وعمدتا آسیایی
ســه داور فیلم ها را میبینند و معمــوال فیلمهای اول و دوم
فیلمسازان بررسی میشوند.
بخش بعدی این مراسم به اهدای جایزه بیناالدیان مربوط
بود که هیأت داوران این بخش دیپلم افتخار و جایزه نقدی را
به فیلم چاقو در آب پاک از کشور چین اهدا کردند.
اهدای جایزه فیلمهای بلند آسیایی بخش دیگر این مراسم
بود که داوران با حضور روی سن برگزیدگان را معرفی کردند.
تندیس بهترین فیلم کوتاه آسیایی در این بخش به فیلم هنوز
نه از ایران به کارگردانی آرین وزیری اهدا شد که مجید برزگر
تهیه کننده این فیلم به جای کارگردان جایزه را دریافت کرد.
تندیس بهتریــن کارگردان آســیایی و  ۱۰۰میلیون ریال
به فیلم گرگ و بره به کارگردانی شــهربانو سادات محصول

مشترک افغانستان ،آلمان و سوئد اهدا شد.
این برگزیده متنی را قرائت و ســپس خطیبی اشــاره کرد:
شهربانو سادات قصه پردرد و رنجی داشته که به دلیل نداشتن
شناسنامه امکان تحصیل نداشته است.
تندیس بهترین فیلم بلند آسیایی به همراه  ۲۰۰میلیون ریال
هــم به ثابت کورمانیکف برای فیلم «بازآمده» از قزاقســتان
اهدا شد .او پس از دریافت جایزهاش به ایران سالم گفت و از
کشورمان تشکر کرد.
پس از اجرای قطعهای توســط گــروه آوازی تهران ،جایزه
محمد امین (ص) توســط وزیر فرهنگ ،وزیــر امور خارجه،
رییس سازمان سینمایی و رضا کیانیان به برگزیده اهدا شد.
کیانیان ابتدا گفــت :افتخار میکنم جایــزه اخالق را من
میدهم چون فقر و بیماری و دزدی و هرچه زشــتی است از
بیاخالقی ناشی میشود.
من در این فرصت از همه بی اخالقیهای خودم عذرخواهی
میکنم.
او ســپس اعالم کرد که برای پاسداشــت کرامت انسانی
ن ریال جایزه این بخش
تندیس ،دیپلم افتخــار و  ۱۰۰میلیو 
به مظفر حسین خانی هزواره برای فیلم بابایی تقدیم میشود.
در این بخش کیانیان از صالحی امیری خواســت که هر دو
جایزه را ظریف به عنوان قهرمان ملی ایرانیان اهدا کند.
بخش بعدی این مراســم به اهدای جوایز سینمایی سعادت
اختصاص داشت.
ســیمرغ ســیمین بهترین فیلم کوتاه این بخش به قصیده
گلمکانی برای آگهی فروش تعلق گرفت.

گلمکانی با اشاره به این که این اولین جایزهای است که در
ایران میگیرد ،گفت :من از بچگی به جشنواره فجر میرفتم
و هنرمندان را روی اســتیج میدیدم و برایم این جایزه ارزش
گ شده
ک دارد؛ چون انگار آن بچه کوچک دیگر بزر 
ســمبلی 
است.
سیمرغ سیمین جایزه ویژه هیات داوران در این بخش هم
به فیلم آقای بی دردسر تعلق گرفت.
فاطمه معتمدآریا یکی از داوران این بخش گفت :امیدوارم در
قضاوت ما تردید نکنید و بیراه نرفته باشیم.
ســپس صدرعاملی بازیگر مرد فیلم گلوری از بلغارستان را
بهترین بازیگر نقش مرد این بخش معرفی کرد که ســیمرغ
سیمین به وی داده شد.
سیمرغ سیمین بهترین بازیگر زن نیز به بازیگر فیلم گلوری
تعلق گرفت که البته این دو هیچ کدام در ایران حضور نداشتند.
سیمرغ ســیمین بهترین فیلمنامه این بخش هم به اصغر
یوسفی نژاد از ایران تعلق گرفت.
سیمرغ سیمین بهترین کارگردان بخش بینالملل جشنواره
جهانی فجر هم به ایوان دی گائونا از کشور کلمبیا برای فیلم
گناهکاران اهدا شــد که این برگزیده نیز به دلیل فیلمبرداری
در ایــران حضور ندارد و مانند دو برگزیده قبلی پیام تصویری
فرســتاده بود.در بخش بعدی معتمدآریــا گفت :جایزه بخش
بهترین فیلم با تندیس زرین جشنواره و  ۴۰۰میلیون ریال به
فیلمی تعلق میگیرد که هر هفت نفر ما را شگفت زده کرد و
آن هم فیلم خانه به کارکردانی اصغر یوسفی نژاد است.
یوسفی نژاد هم جایزه اش را به کیارستمی و تبریز اهدا کرد.

استقبال از صنایع دستی در هفته ایران در هلند

مدیرکل صادرات معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی
کشور از استقبال بازدیدکنندگان هلندی از رشتههای صنایع
دســتی ایرانی مانند زیورآالت ســنتی ،محصوالت چرمی،
سفال و سرامیک و محصوالت گلیم و جاجیم ایرانی در هفته
تجاری  -فرهنگی جمهوری اســامی ایران در کشور هلند
خبر داد.
به نقــل از روابط عمومــی معاونت صنایع دســتی ،پویا
محمودیان اظهار کــرد :با همکاری مرکز تجاری فرهنگی

ایران  -هلند عالوه بر معرفی و عرضه صنایع دستی ایرانی
و نمایش تولید زنده آثار نسبت به برپایی گالری عکس از آثار
صنایع دستی و نقاط گردشگری و میراث فرهنگی ایرانی در
طبقه دوم محل برگزاری نمایشگاه برای بازدید عموم اقدام
شد که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.
لیال درسن  -شهردار شهر لیدن  -نیز ضمن ابراز خرسندی
از حضور هنرمندان ایرانی در کشور هلند ،از تاثیر بسیار زیاد
هنر و فرهنگ بهعنوان پلــی برای مرتبط کردن ملتها به

کاندیداهای نهایی بخش پژوهش تئاتر دانشگاهی اعالم شد

هیات داوران متشــکل از کامران ســپهران ،شــیوا
مســعودی و پرســتو محبی کاندیداهای نهایی بخش
پژوهش بیستمین جشــنواره تئاتر دانشگاهی را اعالم
کردند.به نقل از روابط عمومی بیســتمین جشنواره بین
المللی تئاتر دانشگاهی ایران ،کاندیداهای نهایی بخش
پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی) بیستمین
جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران بدون اولویت به شرح زیر
توسط هیات داوران متشــکل از کامران سپهران ،شیوا
مسعودی ،پرستو محبی اعالم شدند:
نوشتار زنانه در نمایشهای شادیآور زناننویسنده :سپیده شمس
بررسی کمی آثار ترجمه شده و تالیفی دربار ه نظریهتئاتر برشت در ایران
نویسنده :فاطمه زارع پور
دولت ،دانشگاه و تئاتر خصوصینویسنده :سجاد یاری
مطالعه تحلیلی تطبیقی نقش آموزش دانشــگاهیتئاتر در پیشبرد تئاتر شهرســتان های کرمان ،اراک و

تبریز
نویسنده :سام ایزدی خالق آبادی
بررسی پنجرههای کانونیشدگی در واسازی روایتنمایشی هملت
مورد مطالعاتی روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند تاماستوپارد
نویسنده :احسان آجرلو
بررســی تقابل ســنت و مدرنیته در پایاننامههایســالهای هزار و سیصد و چهل و سه تا هزار و سیصد و
پنجاه و هفت دانشجویان مقطع کارشناسی رشت ه نمایش
دانشگاه تهران
نویسنده :رضا نادری
ایده دراماتورژی فلسفی:صورت هرمنوتیکی مفهومامر تراژیک نزد نیچه
نویسنده :سعید نیکورزم
بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران،
از  ۱۵تا  ۲۳اردیبهشت  ۱۳۹۶به دبیری مهدی گمار در
تهران برگزار می شود.

معاون وزیر گردشگری ایتالیا سخنران آیین گشایش نمایشگاه
کتاب تهران است

یاُمین
تهران -ایرنا -مدیر کمیته امور بینالملل ســ 
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران گفت« :انتیمو چزرو»
معاون وزیر میراث و فعالیتهای فرهنگی و گردشگری
ایتالیا ،به عنوان سخنران مراسم افتتاحیه ،در صدر یک
هیات فرهنگی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب
حضور پیدا میکند.به نقل از ستاد امور رسانهای و خبری
یاُمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران ،غالمرضا
س
نوعی گفت :طراحی و ســاخت غرفه ایتالیا که مهمان
ویژه نمایشگاه بینالمللی کتاب است ،بر عهده  2معمار
ایرانی به نام های «لیال عراقیان» و «علیرضا بهزادی»
قــرار دارد .به گفته وی ،ایــن افراد طراحی پل طبیعت
در تهران را بر عهده داشــتند و برنــده جایزه معماری

«آقاخان» در ســال  2016شــدند .وی افزود :طراحی
غرفه امسال ایتالیا که در سالن ملل نمایشگاه قرار دارد،
بهگونهای است که فضایی جذاب را برای عرضه کتاب
فراهم می کنــد و بازدیدکنندگان با نمادهایی از تاریخ،
ادبیات و زبان ایتالیایی آشنا میشوند .از این رو باید آن
را فضایی چندمنظوره دانســت .به گفته وی ،تجربه ی
گذر کردن از این غرفه مانند تجربه گشت و گذار در یک
شهر کهن ایتالیایی است که در آن مردم امکان تفرج و
کشف فضاها را دارند.
یاُمین نمایشگاه کتاب تهران با شعار «یک کتاب
س
بیشتر بخوانیم» از سیزدهم تا بیست و سوم اردیبهشت
ماه در شهر آفتاب برگزار می شود.

یکدیگر یاد کرد و گفت :مرکز تجاری فرهنگی ایران  -هلند
با برگزاری این نمایشــگاه و انجام برنامههای هنری مانند
تولید زنده محصوالت صنایع دستی و موسیقی سنتی ایرانی،
برپایی گالری عکس و  ...زمینههای تقویت ارتباط فرهنگی
میان دو کشور را به خوبی فراهم کرده است.
او ادامه داد :امیدوارم تداوم اینگونه فعالیتهای فرهنگی،
زمینههای ارتباطی بیشــتری را بیــن دو ملت ایران و هلند
ایجاد کند.

هفته تجاری فرهنگی جمهوری اســامی ایران در کشور
هلند ،شــهر «لیدن» با همکاری سفارت جمهوری اسالمی
ایران در کشــور هلند ،دفتر صادرات معاونت صنایع دستی،
مرکز تجاری فرهنگی ایــران  -هلند ،کانون جهانگردی و
اتومبیلرانی از  ۲۵تا  ۳۰فروردینماه با استقبال روبهرو شد.
 ۲۶هنرمند صنایع دستی در رشتههای مختلف از  ۹استان
کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

مسخ ایرانی منتشر شد

یک نویسندهی ایرانی رمانی براساس اثر مشهور فرانتس
کافکا نوشت.
مریم رازانــی ،همســر زندهیاد محمدعلــی مهیمنی -
پیشکسوت تئاتر و سینما در ابتدای کتاب خود آورده است:
نخستینبار که کتاب «مســخ» فرانتس کافکا را خواندم،
بهشدت از حشــره شــدن «گرگوار زامزا» جانبداری کردم.
سرنوشــت او ،با آن فضــای زندگــی و کاری ،تنها بدانجا
میتوانســت بیانجامد .همان فضا و شــرایط ،گاه در زندگی
ما ـ مردم ـ نیز احســاس میشد .روزهای متمادی به خودم
و آدمیانــی که میدیدم ،میاندیشــیدم؛ آدمیانی که بهنظرم
با «مسخ» شــدن فاصلهی چندانی نداشــتند .تصورم این
بود که تنها یک تحول اساســی و بنیادین ،احساس پوچی،
بیهودگی و ناامیدی را از دل مردم میتواند بشــوید؛ و آنان
را بر گامهای خویش اســتوار ســازد .سالها گذشت .جامعه
تحولهای زیــادی را تجربه کرد .در گیرودار یک بیماری و
دورهی طوالنی درمان ،بار دیگر مسخ را مطالعه کردم .نیازی
که برای برخاســتن و به جریانهای جاری زندگی پیوستن
درخود میدیدم ،موجب شد تا قلم به دست بگیرم «گرگوار»
را که در داســتان من «آبتین» نام گرفت ،از پوست سخت

حشــرهگونهاش بیرون آورم و به او فرصت دهم تا بار دیگر
بخت خویش را برای زندگی در شرایطی که پس از مسخ او
ایجاد شــده بود ،بیازماید .میتوانم بگویم ،عمری بر سر آن
نهــادم .تا اینکه باالخره ُمهر پایان بــر آن زدم و نام «هنوز
هیچکس نیستم» بر آن نهادم .بعدها سه سال دیگر برای آن
زمان گذاشــتم تا به چشم یک ناقد ،اثر را ویرایش کرده ،به
موجزترین شکلی که میتوانم ،اصالحش کنم و در نهایت،
بخت خود را برای به چاپ رسانیدن آن بیازمایم .تا چه قبول
افتد و چه در نظر آید.
این رمان  250صفحهای با نام «هنوز هیچکس نیستم»
بهقلم مریم رازانی توســط نشــر آرادمان منتشر شده و در
نمایشگاه کتاب تهران نیز عرضه خواهد شد.
سیامین نمایشگاه کتاب تهران از  13تا  23اردیبهشتماه
جاری در شهر آفتاب برگزار میشود

تخصیص  200میلیون تومان برای ادامه مرمت پل تاریخی آق قال

فرماندار شهرســتان آق قــا از تخصیص  2میلیارد ریال
اعتبار برای ادامه مرمت پل تاریخی آق قال خبر داد.
به گزارش ایســنا-منطقه گلســتان ،امانگلدی ضمیر در
حاشــیه بازدید از پل تاریخی آق قال در جمع خبرنگاران با
اشــاره به دیدار روزهای پایانی ســال گذشته با احمدی پور
رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
کشــور گفت :رییس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری در این دیدار قول مساعد برای تخصیص 2
میلیارد ریال اعتبار جهت ادامه مرمت پل باســتانی و شروع
عملیات مرمت پل تاریخی شــهر آق قال دادند.وی تصریح
کرد :به زودی آگهی مناقصه مشــخص کردن پیمانکار به

منظور تعیین تکلیف و تجهیز کارگاه عملیات مرمت این پل
تاریخی منتشر می شود.
فرماندار آق قال بیان کــرد :امیدواریم با همدلی و تالش
همه مســئولین مابقی اعتبار درنظر گرفته شده برای اتمام
مرمــت این اثر تاریخی که یکی از مهمترین مطالبات مردم
شهرستان است ،جذب شود.به گزارش ایسنا-منطقه گلستان،
 20فروردین ماه امسال بخشــی از دیوار حائل پل تاریخی
آق قــا فرو ریخت .این پل تاریخی که با شــماره  919به
ثبت ملی رسیده ،تنها پل دارای «تزئینات آجرکاری برآمده»
در کشور اســت که در دوره صفویه بر روی رودخانه گرگان
احداث شده است.

روز دوشنبه  18اردیبهشت در تاالر وحدت

گروه «مهبد» با «تلواسههای عاشقی» روی صحنه میرود

گروه موســیقی «مهبد» به سرپرستی ســهیل مطیعا ،کنسرت «تلواسههای
عاشقی» را  18اردیبهشت در تاالر وحدت روی صحنه میبرد.
گروه موســیقی «مهبد» در سال  ۹۵به سرپرستی و آهنگسازی سهیل مطیعا
تشکیل شده که با استفاده از سازهای سنتی و غربی ،قطعههای ساخته و تنظیم
شــده در این گروه را بر اساس موسیقی ایرانی و همینطور بعضی از قطعههای
خاطرهانگیز و نوستالژیک تنظیم کرده است.
این گروه همچنین اولین گروهی بود که مهرماه ســال گذشــته به مناسبت

نمایش
«روزن»به
کارگردانی
جواد عاطفه

پاسداشــت هفته دفاع مقدس ،سرودههای حماســه و انتظار؛ روز مباهله و روز
بزرگداشت مولوی ،کنسرتی را در قم برگزار کرد.
سهیل مطیعا (سرپرست و آهنگساز) ،مهدی قاسمی (خواننده) ،امیرحسن حاجی
ابراهیمی (نی) ،غالمرضا احسان پور (دف وکوبهای) ،سهیل مطیعا (پیانو) ،سعید
کیهانی(عود) ،محمد جاللیان (ویولنسل) ،احسان حلوایی (تنبک) ،وحید خرمی
(مایســتر و سولیست ویلن) ،محمد فروزی(ویلن) ،حمید محمدی( ویلن) ،محمد
هادی جعفری(ویلن) ،مهدی الماس پور (باس) ،محمدرضا مهدیخانی ،مهرداد

بازیگران سوئدی و ایرانی در تئاتر شهر استکهلم به روی صحنه
رفت
« ،روزن» تولید مشترک ایران و سوئد است که نسیم برغشی آن
را نوشته و در فستیوال نمایش نو ،دنیای نو در سوئد مورد توجه قرار
گرفت.این نمایشــنامه درباره مهاجرت و انسان مهاجر در رویارویی
با انسانی بومی ســرزمینی اســت که به آن مهاجرت کرده است.
هم میزبان و هم مهمان در یک بنبســت گرفتار شــدهاند .زن و
مرد مهاجری با دختــر خود در زیرزمینی به صورت غیرقانونی و به
اصطالح ســیاه زندگی میکنند .دختر خانه را تر ک میکند و ...این

صادقی ،سید مصطفی عماد  ،امیرحسین بابقاری ،سید مرتضی حسینی ،حمیدرضا
عســگری ،مهدی بابقاری ،زهرا احسانپور ،فاطمه احســانپور ،منا دارابی ،مهلقا
رحیمی ،معصومه کشوری ،ندا شــیرزاد ،حنانه حاجیابراهیمی و مرجان صادقی
(اعضای گروه کر) گروه موسیقی مهبد را تشکیل میدهند.
عالقهمندان برای تهیه بلیتهای این کنسرت که  18اردیبهشت ساعت 21:30
در تاالر وحدت برگزار میشود ،میتوانند به سایت «ایران کنسرت» مراجعه کنند

آغاز ماجرا است.
نمایشــنامه روزن توســط شــارلوت نیوهاوزر ،موسس انتشارات
دراگون ناشر آثار نمایشی در اسکاندیناوی ،منتشر و پخش میشود.
شــارلوت نیوهاوزر ،ناشــر و دراماتوژ آثار نمایشی تئاتر ملی سوئد و
برخی فیلمهای سوئدی در چند سال گذشته است .او تحصیلکرده
تئاتر در آمریکا و مدرس دراماتوژی در دانشــگاههای سوئد و یکی
از دراماتوژهای فعال تئاتر امروز ســوئد است.لوویســا ِوســتربلوم،
امیل کِکونیوس ،ملیحه مینوخرد ،امیر برغشــی و عاطفه پاکبازنیا
بازیگران این نمایش هستند .لوویسا ِوستربلوم فارغالتحصیل تئاتر از

دانشگاه نیویورک و بازیگر تئاتر ،سینما و تلویزیون سوئد است .امیل
ککونیوس هم دانشآموخت ه تئاتر در استکهلم و بازیگر تئاتر ،سینما و
تلویزیون سوئد است.دیگر عوامل این نمایش عبارتند از :تهیه کننده:
سروش علمی (با همکاری گروه پرسیس) ،دستیار کارگردان :شقایق
دارابی ،نغمه رجبیفر ،عکاس :عاطفه پاکبازنیا ،سروش علمی ،طراح
پوســتر :حامد بارئی طبری ،طراح بروشور :ایمان خیاطان ،مسئول
روابــط عمومی و روابــط بینالملل :ملینــا نوریزاداجرای عمومی
نمایش روزن بــه طراحی و کارگردانی جواد عاطفه از  ۲۷آوریل در
تئاتر شهر استکهلم روی صحنه است.
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ستون یاد

چرا شایعه پرست شدیم
الهام رئیسیفراد نبه  -روزنامهنگار

دنیای مجازی و اخبار در آن دنیای مریضی اســت و این روزها بیشــتر از همیشه
تب دارد.این روزها که از جعل شــعر تا پزهای فرهنگی و عکس باکتاب برای الیک
گرفتن و به به و چهچه شنیدن دنیای مجازی را برداشته است  ،ماجرای دیگری هم
در حال اتفاق افتادن اســت و آن فرهنگ شــایعه سازی و شایعه پراکنی است  .می
گویند ملت مرده پرستی هستیم  ،من می گویم شایعه پرستیم .
هر از چندگاهی شایعه مرگ یک هنرمند  ،بازیگر و  ...را در دنیای مجازی پراکنده
می کنیم تا بازدید از صفحه و تعداد الیکهایمان باال برود .
آخرین شــایعه مربوط می شــود به محمود بصیری  ،کســی که هشــت سال به
بهانه ای واهی ممنوع التصویر بود و ما مردم فراموشکار به زشت ترین شیوه ممکن
یادش کردیم  ،شایعه فوتش را دامن زدیم .
او خودش می گوید  :از طرفی خوشــحالم که شایعه فوتم بهانهای شد برای اینکه
مردم بگویند خدا رحمتش کند و از طرفی دیگر پیگیر این موضوع هستم و به طور
حتم آن شخص را پیدا میکنم .کاری با او ندارم فقط از او خواهم پرسید« :معرفتت
همینــه ،من هیچ ،به این فکر نمیکنــی که با این عمل تو عده زیادی از مردمت را
نگران و غصهدار میکنی؟»
بصیری در سال  ۱۳۲۶در شهرستان انار از توابع استان کرمان به دنیا آمد .نخستین
کار او در تئاتر ،بازی در نمایش «ترن شــیکاگو» در ســال  ۱۳۴۳در شهر تبریز بود.
او فعالیت در ســینما را از ســال  ۱۳۴۲با نفش کوتاهی در فیلم «زنها فرشتهاند» به
کارگردانی «اســماعیل پورســعید» آغاز کرد و سپس فعالیت هنری اش را به عنوان
بدلکار در برخی فیلمهای دیگر ادامه داد .
از این شــایعات پیرامون بســیاری از هنرمندان ما بوده است  ،راه حل چیست را
تنها باید ارجاع داد به وجدان افراد و لحظه ای تفکر که تبعات ســاختن یه شــایعه و
بار روانی ای که برای خانواده و دوســتان و طرفداران یک فرد بعد از یک شایعه به
وجود می آید.
البته در شــایعه پراکنی وجه دیگری هم قابل بررســی اســت ،شایعه که یکی از
چهره های نادرســت گسترش اطالعات تازه در جامعه است ،در نبود خبرهای شفاف
و واقعی رونق می گیرد .زمانی که بازتاب اخبار درســت و اطالع رســانی از ســوی
رســانه ها با کندی مواجه می شــود ،زمینه های بروز شایعه نیز قوت می گیرد .وی
با اشــاره به ســرعت گرفتن روند ایجاد شــایعه ها همزمان با گسترش و پیشرفت
شبکه های اجتماعی افزود :امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان ابزارهای نامحدود
اطالع رســانی ،وسیله پخش شایعه ها شــده اند .از اینرو کندی و تعلل رسانه های
داخلــی در انعکاس خبرها و نبود شــفافیت در بازتاب های خبری می تواند فرصتی
باشد تا برخی افراد یا گروه ها با استفاده از شبکه های اجتماعی که ابزارهای قدرتمند
اطالع رسانی هستند ،شایعه های سیاسی ،اجتماعی و  ...را گسترش دهند.
کتابخانهای برای زندگی بهتر

والس خداحافظی سومین رمان میالن کوندرا

والــس خداحافظــی ســومین رمان
میالن کونــدرا ( ،) -۱۹۲۹نویســنده
چک ،کــه بین  ۱۹۷۱و  ۱۹۷۲در چک
و اسلواکی نوشته شــد و ابتدا ،ترجمه
فرانسوی آن به سال  ۱۹۷۶در پاریس
انتشار یافت.
کوندرا ،در هنر رمان نویســی ،درباره
ایــن اثر چنین میگوید« :رمانی اســت
که به معنایی در نظرم عزیزترین است
آن را با تفریح و لذتی بیش از رمانهای
دیگر نوشــته ام ».و چند صفحه بعد از
آن ،ترکیب این رمان را «فکاهی ،همگون و نمایشی و تقریب ًا دور از حقیقت» میداند.
در واقع ،در این رمان نه از قطعه های جستارگونه خبری هست ،نه از تنوع شکلهایی
روایی که خصوصیت رمانهای دیگر کوندرا است .داستان ،مانند نمایشنامه کالسیک
پنج پرده ای ،بســیار فشرده و سرشار از ماجرای نه چندان حقیقی است و با سرعتی
افزون شــونده در ظرف پنج روز جریان می یابد کــه هرروز آن معرف یک بخش
از رمان است.صحنه حادثه شــهری دارای آب معدنی است که زنان در جستجوی
باروری به آنجا رفت و آمد میکنند؛
روزنا در این شــهر پرستار است و دوســتی به نام فرانتیشک دارد که متخصص
دســتگاههای سرمازاست .روزنا دو ماه پیش از آن با کلیما  ،نوازنده معروف ترومپت
در پایتخت ،معاشقه کرده اســت .چون در پی آن باردار میشود ،تصمیم میگیرد که
زندگی اش را با نام وجود به شهرت نوازنده ترومپت پیوند زند و از ابتذال فرانتیشک
چشم بپوشد.رمان با تلفن کردن به کلیما آغاز میشود که از صبح روز دوم ،وحشتزده
به شهر آب معدنی میآید .کلیما با عجله به نزد دوست خود برتلف میرود؛ امریکایی
ثروتمنــد و مبتال به بیمــاری قلبی ،نوعــی قدیس متجدد که ســرش گاهی به
هاله ای کبود روشن میشود .برتلف او را به نزد دکتر اشکرتا  ،پزشک زنان و رئیس
کمیســیون بسیار ســختگیر ناظر بر ســقط جنین ،میبرد .آن پزشک عجیب آماده
کمک اســت؛ اما کلیما زشــتی و بدذاتی دنیا را میبیند که در مقابلش قد برافراشته
است و تجسم بخش این زشتی پدر روزنا است که لبریز از ترشرویی ،به اتفاق چند
بازنشســته دیگر ،شکار ســگهای ولگرد را ترتیب میدهد .و اگر رزنا عاشق برتلف
نمیشد ،این دنیای ترشروی ســرانجام بر کلیما فایق میآمد و اعمال روزنا را از دور
هدایت میکرد .همان برتلف ،فرشته شصت ساله است که روح روزنا را از بار اننتخاب
ناممکن میان یک متخصص وســایل سرمازا و یک ستاره میرهاند و به نظر میرسد
که قادر است سرانجام اضطراب زن جوان بدبخت را زایل کند .اما شخصیت دیگری
ســر راه آنان قرار میگیرد :یاکوب ،از دوستان قدیمی پزشک زنان .او سالها پیش از
آن ،پس از رویارویی با شکنجه و زندان (ماجرا جایی در اروپای مرکزی و در دوران
کمونیســتی میگذرد) ،چون در آرزوی داشــتن مکانی بود تا هرلحظه که بخواهد
زندگی را ترک گوید ،از اشــکرتا خواسته بود تا برایش قرصی مرگ آور درست کند.
او ،مانند بازدیدکننده ای که از جهنم گذشته ها آمده باشد ،پیش از مهاجرت نهایی،
برای وداع به شــهر آب معدنی وارد میشود؛ و همان قرص اوست که به شکلی بی
معنی به زندگی زن پرســتار خاتمه میدهد.شــاید این سیاهترین رمان کوندرا باشد.
والس وداع ما را به این نکته ظنین میکند که قربانیان بهتر از جالدان خود نیســتند
و بهترین واقعه ای که ممکن است برای کره زمین پیش آید نجات یافتن از چنگال
انســان است .با این همه ،والس وداع ،سرگرم کننده ترین و خیال انگیزترین رمانی
است که کوندرا نوشته است :گویی که هدف آن است که ما بی معنایی فاجعه های
انسانی را درک کنیم.
نمایشنامهخوانی ویژه در تئاتر شهر

مرضیه برومند نقش خوان میشود

نمایشــنامهخوانی «رگ و ریشــه دربه دری» نوشته غالمحسین ســاعدی از چهارشنبه
 ١٣تا جمعه  ١٥اردیبهشــت ماه با حضور تعدادی از هنرمندان تئاتر در تاالر قشــقایی تئاتر
شــهر برگزار میشــود.به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر ،گروه
تئاتر «آرین» نمایشــنامهخوانی «رگ و ریشه در به دری» نوشته غالمحسین ساعدی را به
کارگردانی افســانه زمانی از چهارشنبه  ١٣الی جمعه  ١٥اردیبهشت ماه ساعت  ١٨در تاالر
قشقایی برگزار می کند.در این نمایشنامهخوانی مرضیه برومند ،ناهید مسلمی ،راضیه برومند
و محمد چرم شــیر به عنوان نقش خوان حضور دارند.عالقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت
به سامانه تیوال مراجعه کنند.

