
»لیو شیائوبو«، نویسنده و منتقد چینی که در 
سال ۲۰۱۰ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در 

زندان درگذشت.
»هافینگتون پست« نوشت: »لیو شیائوبو«، 
نویســنده، فعال اجتماعی، منتقد چینی و برنده 
صلح نوبل ۲۰۱۰، در ســن ۶۱ ســالگی بر اثر 

ابتال به سرطان کبد درگذشت.
این نویسنده حدوداً یک دهه پایانی عمرش را 
به جرم اغتشاش و آشوب در زندان سپری کرد، 
به همین دلیل در حبس هم فوت کرد. او یکی 
از رهبران اعتراضات دموکراسی خواهانه میدان 
تیان آنمن در ســال ۱۹۸۹ بود و به تک قطبی 
بودن سیاســت چین به نفع حزب کمونیست 

انتقاد می کرد.
»لیو« اولین بار به جرم شــرکت در تظاهرات 
دانشــجویی به حدود دو ســال حبس محکوم 

شــد و پس از آن در میانه دهه ۱۹۹۰ به خاطر 
شجاعت در درخواست شکل گیری گفت وگویی 
بین دولت چین و »داالیی الما« رهبر معنوی 

تبت، سه سال را در اردوگاه کار سپری کرد.
»شیائوبو« از جمله تدوین کنندگان »منشور 
۰۸« بــود، بیانیه ای که اصالحات گســترده و 
برقراری دموکراســی و حکومت چندحزبی در 
چین را خواســتار می شــد و در سال ۲۰۰۸ به 
امضای ۳۰۰ تن از روشنفکران این کشور رسید.

این نویســنده و منتقد در نهایت در دسامبر 
۲۰۰۹ به خاطر نقشــی که در تدوین منشــور 
آزادی های سیاسی داشت، به اتهام تالش برای 
تضعیف و براندازی دولت چین بازداشــت و به 

۱۱ سال زندان محکوم شد.
»داالیی الما« در بیانیه ای که ماه گذشــته 
منتشــر کرد، او را »یکی از مهم ترین زندانیان 
وجــدان« خواند کــه با اقدامات جســورانه و 
دنیایی  برای شــکل گیری  پیشــگامانه خود، 
»نیــکالس  می کننــد.  تــالش  صلح آمیــز 
کریســتوف«، روزنامه نــگار آمریکایی، »لیو« 
را »مانــدالی عصر حاضــر« خواند و خطاب 
بــه او گفت: تــو صادقانه تر و عاشــقانه تر از 
ارزش های  ما،  رهبران کشــورهای دموکرات 
دموکراتیک را به تصویر کشــیدی. تو حقیقتًا 
معلم دنیا هستی.« »شیائوبو« از سال ۲۰۰۳ تا 

۲۰۰۷ رئیس مرکز »پن« مستقل چین بود. او 
همچنین مجله »چین دموکرات« را در دست 
داشت. اما از سال ۲۰۰۸ به خاطر فعالیت هایی 
که به اغتشاش در نظم عمومی و توطئه علیه 
دولت موسوم شــد، گناهکار شناخته شده و به 

زندان افتاد.
مراسم  در  »شــیائوبو«  خالی  جای 

اعطای جوایز نوبل 
آکادمی نوبل سال ۲۰۱۰ به خاطر تالش های 
مداوم و غیرخشونت آمیز »لیو« در زمینه حقوق 
بشــر در چین، نام او را بــه عنوان برنده جایزه 
صلــح نوبل اعالم کرد؛ اما از آنجایی که دولت 
چین او را یک مجرم می دانســت، هرگز به او 
اجازه نداد برای دریافت جایزه اش به سوئد سفر 
کند. در مراسم اعطای نوبل، صندلی او را خالی 
گذاشــتند. تلویزیون چین هم پخش زنده این 

برنامه را سانسور کرد.
»شــیائوبو« که از بیماری سرطان کبد رنج 
می برد، ماه گذشــته اجازه پیدا کرد از زندان به 
بیمارستان منتقل شود، اما سرانجام در بازداشت 

درگذشت. 
دولــت چین اجازه خروج او از کشــور برای 
بهــره بردن از خدمات پزشــکی بهتر را صادر 
نکرد. همســر »شــیائوبو« هم از زمان تعلق 
گرفتن جایزه نوبــل به او، در حبس خانگی به 
سر می برد. »لیو شــیائوبو« زمانی نوشته بود: 
آزادی بیــان، آزادی رســانه ای، آزادی جمعی، 
آزادی ائتالف، آزادی در انتخاب محل زندگی 
و آزادی بــرای اعتصاب، تظاهرات، اعتراض و 
غیره، اشــکالی هستند که آزادی دربرمی گیرد. 
چین بدون آزادی، تا ابد فرســنگ ها دورتر از 

ایده آل های متمدنانه باقی می ماند.
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ستون یاد

شورای شهر بارسلونای اسپانیا، فراخوانی را برای طراحی و نقاشی دیواری به وسعت 400 متر مربع، همراه با در اختیار قرار دادن امکانات و هزینه 
سفر، تجهیزات، محل اقامت و جایزه نقدی به هنرمند منتخب اعالم کرده است. این رویداد بخشی از پروژه بازسازی میدان مرکزی شهر با تاریخی 
بسیار مهم است که هدف آن نمایش جنگ سی سال گذشته این کشور با همسایگان است. به جهت شرکت در فراخوان داوطلبین باید فرم ثبت نام 
را تکمیل و از طریق ایمیل ارسال نمایند. اطالعات مورد نیاز شامل: ارائه رزومه تحصیلی و دانشگاهی، نمایشگاه ها، محل اقامت، جوایز و معرفی ها، 
جشنواره ها ، نمایشگاه ها و تصویر ده نمونه از آثار قبلی. شرکت در این رویداد رایگان می باشد. مهلت ارسال آثار تا 15 سپتامبر  2017 خواهد بود.

از پله های تئاتر شــهر که باال می آمد شــک 
داشتم که ســالم کنم یا نه ، سالم کردم و او با 
آن نام و آوازه به گرمی جواب ســالم و سؤاالت 
یک دانشــجوی کنجکاو را که پشت سر هم از 

تئاترهایش و نقش هایش می پرسید داد.
پیش از آنکــه بر قاب تلویزیون دیده شــود 
تئاتری بود .قبل و بعد از انقالب هم همین روال 
را در تئاتر رعایت می کرد . به گفته جعفر والی: 
دوست داشت که مطرح ترین متون را اجرا کند 

که یکی از آن ها »ریچارد سوم« ویلیام شکسپیر بود، پیش از آن هم، »پیروزی در شیکاگو« 
را کار کــرده بود که با قدرت و نوآوری روی صحنه آمد و به دور از اداواصول بود. کارش در 

میزانسن و بازی ها همه چیز درست و هماهنگ بود و درکل برنامه اش قشنگ بود.
او حتی در سینما هم به درستی بازی می کرد و در زندگی و همکاری اش با دیگران بسیار 
دوست و رفیق بود؛ یعنی می شد روی دوستی اش حساب کرد. او یکی از ارزش های تئاتر ما 

بود و بسیار بر تئاتر ایران تأثیر گذاشته است.
داوود رشیدی حائری )25 تیر 1۳12،تهران هنرپیشه تئاتر، سینما و تلویزیون ایران بود. 
او بیشتر با نقش هایی مانند »آقا حسینی« در فیلم کندو، »مفتش شش انگشتی« در سریال 
هزاردستان و همچنین با بازی تأثیرگذارش در فیلم فرار از تله جالل مقدم شناخته می شود. 
داوود رشــیدی به همراه جمشید مشــایخی، علی نصیریان، عزت اهلل انتظامی و محمدعلی 
کشاورز پنج چهره برجســته ای بودند که در دهه چهل شمسی از تئاتر پا به عرصه سینما 

گذاشتند. وی به خاطر فعالیت هایش نشان درجه یک فرهنگ و هنر را دریافت کرده بود.
داوود رشیدی در سال 1۳12 در تهران متولد شد. وی از خاندان حائری مازندرانی دارای 
اصالت بابلی اســت. پدر او عبداالمیر رشــیدی حائری دیپلمات بود و در چند کشور سفیر 
نیز شــد. پدربزرگش عالمه شیخ محمد حائری مازندرانی معروف به ابن الشیخ از روحانیان 

مشروطه خواه و جدش زین العابدین حائری مازندرانی از مراجع تقلید عصر قاجار بود.
داوود رشیدی تحصیالت متوسطه را )به دلیل فعالیت های دیپلماتیک پدرش( در ترکیه 
و پاریس به پایان رســاند و تحصیالت دانشــگاهی را در ژنو ادامــه داد. وی فارغ التحصیل 
کنسرواتوار ژنو در رشــته کارگردانی و بازیگری تئاتر و همچنین لیسانس علوم سیاسی از 

دانشگاه ژنو بود.
رشــیدی از سال 1۳50 خورشیدی با فیلم ســینمایی »فرار از تله« وارد عرصه بازیگری 
ســینما گردید که جایگاهش را به عنوان یکی از بهترین بازیگران نقش مکمل تثبیت کرد. 
او عالوه بر بازیگری چندین تله تئاتر از جمله کارهایی از غالمحسین ساعدی را کارگردانی 
کرد و چند نمایشــنامه خارجی را نیز به فارسی برگرداند. او عالوه بر بازیگری و کارگردانی 

در سینما، تلویزیون و تئاتر به تهیه کنندگی سینما نیز روی آورد.
با این وجود ســال های نخســتین پس از انقالب ایران، پرکارترین دوره فعالیت بازیگری 
او ســت. او در چهار-پنج ســال اول انقالب در نزدیک به 20 فیلم بازی کرد. شیالت، خانه 
عنکبوت، کمال الملک و گل های داوودی از مشــهورترین این فیلم ها بودند. در سال 1۳۶۳ 
و پس از بازی در دو فیلم کیومرث پوراحمد ناگهان فعالیت ســینمایی رشیدی قطع شد و 
نزدیک به 10 سال متوقف ماند. با این حال او همچنان در اواسط دهه شصت و اوایل دهه 
هفتاد خورشیدی در حالی که اجازه فعالیت در سینما را نداشت، حضور پررنگی در سریال های 
تلویزیونی ایران داشت که رســانه به مراتب پرمخاطب تری از سینما بود. سریال هایی چون 
گرگ هــا و عطــر گل یاس و تله تئاتر یکی از این روزهــا )در نقش رئیس جمهور ایندولند( 
تماشــاگران زیادی داشــت. اما مشهورترین نقشی که از او از آن ســال ها در خاطره مردم 
مانده اســت، مفتش شش انگشتی سریال هزاردستان، به کارگردانی علی حاتمی بود. آوای 
فاخته، گل پامچال، تنهاترین سردار، والیت عشق، مختارنامه و کاله پهلوی از دیگر کارهای 

تلویزیونی مشهور او در سال های گذشته بوده است.
در ســال 1۳70 او پیروزی شــیکاگو را در تئاتر شــهر تهران به روی صحنه برد که به 
پرفروش ترین تئاتر ایران پس از انقالب تبدیل شد. در سال 1۳۹1 نشان درجه یک فرهنگ 
و هنر ایران از سوی ریاست جمهوری ایران به وی رشیدی اعطا شد. مهمترین ویژگی او فن 

بیانش بود که کلمات را با دقت خاصی و خیلی شمرده به زبان می آورد.
امروز زادروز اوست و به فاصله کمی حدود دو ماه دیگر اولین سالمرگ این چهره ماندگار 

تئاتر و سینما خواهد بود.

تئاتری ترین بازیگر ایران نویسنده چینی برنده نوبل درگذشت

مسابقه نقاشی 
دیواری در 

اسپانیا 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

رفتیم بیرون سیگار بکشیم هفده سال 
طول کشید

محمدحســین توتونچیان از اســتقبال کم نظیر مردم در 
پیش فروش بلیت هــای نمایش »اعتراف« بــه کارگردانی 

شهاب حسینی خبر داد.
مدیر ســایت فروش نمایش »اعتراف« با اشــاره نمایش 
»می سی سی پی نشسته می میرد« همایون غنی زاده به عنوان 
یکی از نمایشــهای پرفروش سال گذشــته بیان کرد: برای 
نمایش »می سی سی پی...« آمار فروش خیلی خوبی داشتیم 
هرچنــد قیمت بلیت  آن باالتر بود، امــا رقمی که در پیش 
فروش بلیت های نمایش »اعتراف« در حوزه تئاتر رد و بدل 
شده است با نمایش »می سی سی پی « می تواند برابری کند.

او بــا بیان اینکه »فکر می کنم چنین اســتقبالی از خرید 
بلیت های یک نمایش تا به حال نشــده بود«، ادامه داد: در 
حال حاضر )ظهر ۲۱تیرماه( پیش فروش بلیت های »اعتراف« 
تا ۱۶ مردادماه تکمیل شده است و اگر نمایش در سالنی اجرا 
می شد که امکان تعیین قیمت بلیت در اختیار تهیه کننده بود، 

رقم فروش باالیی به دست می آمد.
توتونچیان افزود: در نمایشــی مثل »می سی ســی پی...« 
بــه دلیل اینکه در تاالر وحدت اجرا می شــد و قوانین اداره 
کل هنرهای نمایش برای تعیین بلیت شــامل حالش نبود، 
تهیه کننده اجازه داشت قیمتی را که براساس منافع کار وجود 
دارد روی بلیت ها بگذارد، اما متأسفانه در نمایش »اعتراف« 
اجازه داده نشــد تا بلیت ها به قیمت واقعی به فروش برسند 
که اگر اینطور می شد بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان باید بلیت ها 
را قیمت گــذاری می کردیم و در آن صورت باز هم اطمینان 

دارم استقبال زیادی صورت می گرفت.
مدیر ســایت ایران کنســرت و ایران نمایش خاطر نشان 
کرد: این میزان استقبال به دلیل حضور استاد علی نصیریان 
و نیز بازیگری است که در عرصه بین المللی موفقیت داشته 

و احترام را برای ما کســب کرده اســت به همین دلیل غیر 
از حمایت مردم، نمی شــد چیز دیگری را انتظار داشت چون 
مردم برای هنر ارزش قائل هستند و وقتی یک هنرمند خوب 
و محبوب کاری را عرضه می کند با استقبال مخاطبان روبرو 

می شود.
وی همچنین اظهار کرد:  در میزان اســتقبال مردم عوامل 
مختلفی تأثیرگذار اســت، اما از آنجا که نمایش »اعتراف« 
تبلیغات محیطی و بیلبورد شــهری ندارد بیشــتر به واسطه 
تبلیغی که خود تماشــاگران انجام می دهند و سینه به سینه 

منتقل می شود کار مورد استقبال قرار گرفته است.
به گفته توتونچیان پیش فروش بلیت های »اعتراف« برای 
شــروع اجرا از ۳۱ خردادماه آغاز شده بود و در حال حاضر تا 

۱۶ مردادماه بلیت ها تمام شده است. 
همچنین سه روز ۱۷ تا ۱۹ مردادماه هم تمدید شده است 

که احتمااًلٌ تا چند ساعت دیگر پر )sold out( می شود.
البته این بلیت ها جدا از چیزی است که در گیشه تئاترشهر 
و به صورت صندلی اضافه )کوســن( در صــورت تقاضا با 
قیمتی کمتر فروخته می شــود. بر این اساس با درنظرگیری 
تعداد صندلی های سالن اصلی تئاترشهر و قیمت بلیت های 
نمایش که 4۰، 5۰ و ۶۰ هزار تومان اســت می توان به رقم 
حدودی هر شــب ۳۲ میلیون تومان رســید که در مجموع  
حدود 4۰ شــب اجرا به فروش بیــش از یک میلیارد تومان 

می رسد.
به گزارش ایســنا، نمایــش »اعتــراف«  دومین تجربه  
کارگردانی شــهاب حســینی در تئاتر اســت و او عالوه بر 
کارگردانی، در کنار علی نصیریــان بازی در نقش اصلی را 

نیز بر عهده دارد.  
صالح میرزا آقایی، نیما رئیســی، مهدی بجستانی، پرویز 

بزرگی، شــهرام ابراهیمی، میثــاق زارع، 
غزاله نظــر، ایلیا نصرالهی، پرند عین بیگــی، تنی آواکیان، 
فاطمه عرب کرمانی، مهران هاشــمی و فرنام حقیقت جو، 
دیگر بازیگران نمایش »اعتراف« بر اســاس متنی از »برد 

میرمن« هستند.
»بانویی از اسلو« در تهران

نمایش »بانویی از اســلو« به کارگردانی مشــترک مجید 
رحیمی جعفــری و علی اتحاد از نهم مرداد در ســالن حافظ 

روی صحنه می رود.
طبق گزارش رســیده، این نمایشنامه قصه عشق است و 
حســادت، فداکاری و ذلت. این درام برداشــتی آزاد از طرح 
داســتانی خانه عروســک هنریک ایبســن است که مجید 
رحیمی جعفــری  با دگرگونی کامل قصــه آن را به نگارش 

درآورده و داستان در حال  حاضر روی می دهد.
»بانویی از اســلو« تمامی مؤلفه های ژانر نوآر سینما را در 
خود جای داده و گرامیداشتی از قصه های جذاب و ارجاع به 

فیلم های سینمای نوآر و نئونوآر است. 
»بانویی از اســلو« از نهم مرداد به مدت ۲۰ شب در تاالر 

حافظ روی صحنه است.
علــی اتحاد ســال ۹۳ پرفرومنــس آرت »مرثیه ای برای 
کتاب ســوزی ها« را به تهیه کنندگی مجید رحیمی جعفری 

روی صحنه برد.
صبح یک روز لعنتی به تئاتر شهر می رود 

نمایــش »صبح یــک روز لعنتی« به کارگردانی حســن 
باستانی با بازی رویا افشار، لیال برخورداری، مارال فرجاد و... 

از سوم مرداد در تئاتر شهر روی صحنه می رود. 
نمایش »صبح یک روز لعنتی« با نویسندگی و کارگردانی 
حسن باستانی و بازی )به ترتیب ورود به صحنه(: رویا افشار، 
لیــال برخورداری، مارال فرجــاد، حمیدرضا فالحی و پژمان 
عبدی از سوم مرداد در سالن سایه تئاتر شهر به روی صحنه 

می رود.
»صبح یک روز لعنتی« یک طنز اجتماعی اســت که پنج 

پرسوناژ دارد و قصه بدون زمان و مکانی را روایت می کند.
در این نمایــش ۶۰ دقیقه ای عواملی همچون؛ دســتیار 
کارگردان و برنامه ریز: ســامان پورســلیمانی، دســتیار دوم 
کارگردان: مژگان حسینی، طراح صحنه: میثم نویریان، طراح 
لباس: فرنوش فرجندی، دستیار طراح صحنه: نیلوفرفاطمی و 
محمد علیزاده، عکاس: ماندانا عضد آزاد، مدیر روابط عمومی: 

امیر پارسیان مهر و تبلیغات: گروه تئاتر مارکت اشاره کرد.
پیش فــروش این نمایش به زودی در ســایت تیوال آغاز 

می شود.

پیش فروش میلیاردی »اعتراف« شهاب حسینی

رفتیم بیرون ســیگار بکشیم هفده سال 
طول کشید شــامل نه داســتان از هفت 
نویســنده معاصر روس است که در ابتدای 
هر داســتان یک صفحه به شــرح حال و 
فعالیت های نویســنده اختصاص داده شده 
است. وجه مشترک همه داستان های کتاب 
رفتیم بیرون سیگار بکشیم هفده سال طول 
کشــید غیرعادی بودن فضا و روایت آن با 

وجود انسان های عادی است.
در مورد این کتاب چیزی که در وهله اول 
توجه مخاطــب را به خودش جلب می کند 
عنوان بلند این مجموعه است. همین باعث 
می شود کنجکاوی شما تحریک شود و شما 
را وادار می کند کتاب را در دســت بگیرید 

و در میان صفحه هایش به گشــت و گذار بپردازید. رفتیم بیرون ســیگار بکشــیم هفده 
ســال طول کشید واقعاً عنوان باشکوهی برای یک مجموعه داستان کوتاه از نویسندگان 
روس است. البته بماند که بیشتر بار این مجموعه، روی دوش همین داستان از میخاییل 
یلیزاروف است. ادبیات روس به قدری درخشان و پرستاره است که من مطمئنم هر کسی 
که در عمرش اندکی تورق کرده باشد، حتماً یکی از آثار نویسندگان روس را مطالعه کرده 
است. پس اجازه دهید سخن کوتاه کنم و در مدح این بزرگان ادبیات جهان چیزی ننویسم 

که در این باب سخن بسیار رفته است.
همانطور که همه شما با فضای داستان های روسی آشنا هستید یک ابر تیره و تار فضای 
این داســتان ها را پوشانده و انگار نمی توان اثری از شادی و نشاط و آرامش در آن ها دید. 

شاید هنوز سایه کمونیسم از جوامع روس رخت برنبسته باشد.
اگر طرفدار داســتان کوتاه هســتید، این مجموعه برای شــما چاپ شــده و االن در 

کتابفروشی منتظر شماست.
قسمتی از داستان نیکا از ویکتور پلوین

هر حکمی دژخیم مناسب خود را پیدا می کند و هر یک از ما شریک کشتارهای جمعی 
هســتیم. در این جهان همه چیز در هم تنیده شــده و نمی توان روابط علت و معلولی را 
بازسازی کرد. چه کسی می داند، شاید هنگامی که ما در مترو جای مان را به فالن پیرزن 
بدذات می دهیم، در حقیقت کودکان زنگبار را به گرسنگی محکوم می کنیم. دامنه بصیرت 
و مسئولیت ما بسیار محدود است و همه علل و دالیل در نهایت ناشناخته ها فرو می روند 

و به زمان آفرینش جهان برمی گردند.
دلتنگی برای چیزهای تازه یکی از مالیم ترین شکل هایی است که عقده خودکشی در 
روزگار ما به خود می گیرد. همه زیبایی هایی که به چشــم من می آید در حقیقت در قلب 
من نهفته اســت، زیرا آن دیاپازونی که من همه چیز را با نت وصف ناشدنی آن می سنجم 

نیز در قلب من جای دارد.

آخرین آمار فروش فیلم های بر پرده 
جدیدترین آمار فروش گیشــه ی ســینماها حکایت از 
فروش بیش از ۳ میلیاردی »اکســیدان« دارد، فیلمی که 
این روزها نامش به دلیل برخی حاشیه های اکران در صدر 

خبرهاست.
حبیب اســماعیلی از فروش ۳ میلیــارد و ۶۰۰ میلیون 
تومانی فیلم »اکســیدان« خبر داد و توضیح داد: این فیلم 
در کل کشور بیش از ۱۲۰ سالن دارد و سه هفته است که 
اکرانش را آغاز کرده است. فیلم سینمایی »اکسیدان« به 
تهیه کنندگی منوچهر محمدی و کارگردانی حامد محمدی 
ایــن روزها در حالی به نمایش خود ادامه می دهد که طی 
یک هفته ی گذشــته نامش به واســطه اعتراض برخی 
نماینــدگان مجلس برای اکــران آن در صدر خبرها بود 
و ســرانجام تهیه کننده خبر از جلسه ای با حضور اعضای 
کمیســیون فرهنگی داد و اعالم کرد که ســوءتفاهم ها 
برطرف شــده اســت. این درحالی است که طی یکی دو 
روز گذشته دوباره خبرهای غیر رسمی حکایت از این دارد 
که محمد مهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی برای 
اکران دو فیلم »اکسیدان« و »مادر قلب اتمی« به مجلس 

فراخوانده شده است.
علی سرتیپی مدیرعامل فیلمیران نیز از فروش ۲ میلیارد 
و 4۲۰ میلیون تومانی فیلــم »رگ خواب« به کارگردانی 

حمید نعمت اهلل با داشــتن 5۲ سالن نمایش در کل کشور 
خبر می دهد.

فیلم »رگ خواب« با بازی لیال حاتمی و کوروش تهامی 
از اواخر ماه مبارک رمضان اکرانش را آغاز کرده است.

به گفته  مدیرعامل فیلمیران؛ »نهنگ عنبر« به کارگردانی 
ســامان مقدم نیز ۱۸ میلیارد و ۳4۰ میلیون تومان در ۸۰ 

سالن سینمایی در کل کشور فروش داشته است.
ایــن پخش کننده از فروش یک میلیــارد و ۹۷۰ هزار 

تومان، »برادرم خسرو« احسان بیگلری هم خبر داد.
سرتیپی همچنین از آغاز اکران فیلم »ساعت پنج عصر« 
مهــران مدیری از ۳۰ تیر ماه خبــر داد که پیش فروش 

بلیت های آن از فردا )۲4 تیر ماه( آغاز می شود.
فرجی مدیر پخش حوزه هنری نیز آخرین فروش فیلم 
»زیر سقف دودی« پوران درخشنده را بیش از دو میلیارد 

اعالم کرد.
 فیلمــی که چهارشــنبه ۲۲ میلیون و پنج شــنبه ۳۲ 
میلیون فروخت. به گفته ی او»کارگر ساده نیازمندیم« به 
کارگردانی منوچهر هادی نیز چهارشنبه ۷ میلیون تومان 
و 5شنبه ۱۷میلیون تومان فروش داشته است که مجموع 
فروش این فیلم که ظرف دو هفته  گذشته اکرانش را آغاز 

کرده است،۱5۰ میلیون تومان است.

»پرفورمنس« برای هوای پاک رکاب بزنیم با شعار 
از خودمان شروع کنیم همزمان با دویست امین سال 
اختراع دوچرخه در سطح شهر تهران اجرا می شود. 

امیر حســین شــفیعی در معرفی هرچه بیشتر این 
اجــرا که قرار اســت از ۲۲ تیر تــا ۳۱ مردادماه در 
پرفورمنس  اجرا شــود گفــت:  پایتخت  خیابان های 
»برای هوای پاک رکاب بزنیم« با حمایت ســازمان 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پلیس راهور 
تهــران و حــوزه هنری، با هدف تشــویق و ترغیب 

شهروندان به دوچرخه سواری به اجرا در آید.
وی تاکیــد کرد: در این اجــرا تئاتر به عنوان یک 
رســانه به مسئوالن آمده تا با فرهنگ سازی به مردم 
حمل و نقل عمومی با استفاده از دوچرخه را آموزش 

دهد.
»بــرای هوای  پرفورمنس  کارگــردان  و  طــراح 
پــاک رکاب بزنیــم« همچنیــن عنوان کــرد: این 
پرفورمنس در سه شــنبه ها و پنجشــنبه های هرهفته 
در خیابان های شــهر برگزار شود و شهروندان تهران 

با فرهنگ دوچرخه سسواری آشنا می کند. را 
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود ضمن 
تاکیــد بر این که همه باید به این نتیجه برســیم که 
دوچرخه ســواری صرفا یک تفریح نیست بلکه حمل 
و نقل لذت بخش نیز محســوب می شــود، بیان کرد: 
پرفورمنــس »برای هــوای پــاک رکاب بزنیم« در 
راســتای ترغیب و تشــویق و معرفــی ظرفیت های 
دوچرخه ســواری اجرا می شــود . ایــن پرفورمنس 
جنبه هــای مختلفی را بــه نمایش می گــذارد و از 
ابعاد مختلف مثل ســالمتی، حفظ محیط زیســت و 

جلوگیری از آلودگی هوا دارای اهمیت است.
شــفیعی با اشــاره بــه این کــه آخریــن مراحل 

آماده ســازی این اثر در تاالر محراب در حال انجام 
اســت تصریح کرد: در این پرفورمنس که سه شنبه 
آینده ۲۷ تیرماه با حضور و همکاری چهل رکاب زن 
اجرا می شود شــاهد اجرا در 4 مسیر از ساعت۱۸ تا 
۲۰:۳۰ خواهیم بود که مســیر اول از میدان منیریه 
تا چهارراه ولیعصر )تئاترشــهر( ، مسیر دوم از خیابان 
انقالب تا میدان کشــاورزو مســیر ســوم در خیابان 

مطهری خواهد بود .
 همچنین این پرفورمنس در بازار تهران از ساعت 

۱۰:۳۰ تا ۱۳ اجرا می شود.
وی ضمــن اظهــار امیــدواری از این کــه این 
پرفورمنس به شــکل گســترده تر در تمــام مناطق 
اســتان تهران اجرا شــود، به معرفی عوامل این اثر 
پرداخــت و افزود: »در این پرفورمنس علیرضا کاظم 
زاده، حســین بنیاد، رضا حجاریان، مبین حداوند، و 
علیرضا فتاحی و علی خوش گفتار به عنوان دســتیار 

می کنند.« همراهی  را  کارگرداناثر 
پرفورمنس »برای هوای پاک رکاب بزنیم« از ۲۲ 
تا ۳۱ مرداد ماه هر ســه شنبه و پنجشنبه در 4 مسیر 

اجرا می شود.

تئاتر در راستای ترغیب مردم به دوچرخه سواری

از اعتراف میلیاردی تا بانویی از اسلو در تهران

کتاب صوتی »زندگی نزیســته ات را زندگی کن« با حضور مســعود فروتن، ســهیل 
رضایی، علیرضا شیری در شهر کتاب مرکزی رونمایی می شود.

به نقل  از روابط عمومی شهر کتاب، کتاب زندگی نزیسته ات را زندگی کن، کتابی در 
حوزه روانشناسی به قلم رابرت آلکس جانسون و با ترجمه سیمین موحد است و به آزاد 

شدن از تکرار و روزمرگی بعد از سی سالگی می پردازد.
گفتنی اســت این کتاب تاکنون بارها تجدید چاپ شــده اما بنیاد فرهنگ زندگی به 
تازگی، ســی دی صوتی این کتاب را در حالی روانه بازار کرده است که مسعود فروتن، 
تمــام کتاب را خوانده و ابراهیم حاتمی کیا، تهیه کننده و کارگردان نیز خالصه کتاب را 

روخوانی کرده است.
روز دوشنبه ۲۶ تیرماه، این ســی دی رونمایی می شود و عالقه مندان می توانند برای 
شرکت در این نشست به شهر کتاب مرکزی به نشانی خیابان شریعتی، باالتر از تقاطع 

مطهری، نبش کوچه کالته، فروشگاه مرکزی شهرکتاب مراجعه کنند.

»زندگی نزیسته ات را زندگی کن« با صدای مسعود فروتن مراســم اهدای ســومین دوره  جایزه دکتر رضا 
می شود. برگزار  داوری اردکانی 

مراســم اهدای ســومین دوره  جایزه دکتر رضا 
و  فرهنگ  اصحــاب  با حضــور  داوری اردکانــی 
اندیشــه در روز سه شنبه ۲۷ تیر از ساعت ۱۶:۳۰ 
دقیقــه در مرکــز فرهنگی شــهر کتــاب برگزار 
در  حضور  برای  می توانند  عالقه مندان  می شــود. 
این نشســت، به مرکز فرهنگی شــهر کتاب واقع 
در خیابان شــهید بهشــتی، خیابان شــهید احمد 
قصیــر )بخارســت(، نبــش کوچه  ســوم مراجعه 

. کنند
در خبر برگزاری این مراســم عنوان شده است: 
دارد؟  دانشگاه ها و جامعه چه جایگاهی  فلسفه در 
فیلســوفان و مکتب های  از  به کــدام یک  اقبال 

فلســفی در ســال ۱۳۹5 بیشــتر بوده است؟ چه 
فلســفی  کتاب های  و  پژوهش هــا  در  گرایشــی 
نمــود بیشــتری دارد؟ ارزیابــی پایان نامه هــای 
دانشــجویان در دوره  دکتری در رشــته  فلســفه 
۱۳۹5 چه راهــی را در حوزه  فلســفه  در ســال 
اهدای جایزه  دکتر  مشخص می کند؟ در مراســم 
پرسش ها  این  از  بخشــی  به  داوری اردکانی  رضا 

می شود. داده  پاسخ 
 در این مراســم اعضای هیات داوران و برخی 
اســتادان فلســفه درباره  وضعیــت پژوهش های 
۹5 و ویژگی  پایان نامه  برگزیده  فلسفی در ســال 
جایزه ســخن  ایــن  دوره  ســومین  تشــویقی  و 

. یند می گو

اهدای سومین 
دوره جایزه  
دکتر رضا 

داوری اردکانی


