
کنســرت- نمایش "ســی" با آهنگســازی 
ســهراب پورناظــری و خوانندگــی همایــون 
شــجریان، این شب ها در کاخ سعدآباد تهران به 

صحنه می رود.
فضای باز کاخ ســعدآباد این شب ها میزبان 
جمعــی از بازیگــران، موزیســین ها و جماعت 
مشــتاقی است که در ســاعات پایانی شب گرد 
هم آمده اند تا در کنســرت- نمایشــی که با نام 
فردوسی شکل گرفته است حضور داشته باشند. 
مخاطبان در جایگاه های خود که با نام هایی مانند 
ســمرقند، بخارا، بلخ، سیستان، خوارزم، ری و.... 
مشخص شــده است مستقر شده و منتظر دیدار 
همایون شــجریان، ســهراب پورناظری، بهرام 
رادان، مهدی پاکدل، صابر ابر، سحر دولتشاهی 
و... بر روی صحنه می شــوند. تک نوازی تنبور 
سهراب پورناظری آغازگر برنامه است و پس از 
آن آواز همایون شجریان با شعری از اهورا ایمان 
خبــر از این می دهد که قصه زال و رودابه برای 
مخاطبان روایت خواهد شد. ضرب زورخانه آیین 

مشــکاتیان نیز فضا را برای روایت یک داستان 
حماســی از شــاهنامه فراهم می کند. با خروج 
نوازنــدگان، صابر ابر در نقــش منجمی پیر به 
صحنه می آیــد که خبر از وقایعی ناگوار می دهد 
و در همین زمان دیوار »کاخ ملت« به زمینه ای 
برای نمایش ویدیومپ هایی تبدیل می شــود که 
نقش طراحی صحنه و فضاسازی کار را بر عهده 
دارند. پس از آن نوبت به بهرام رادان می رســد 
که در نخســتین تجربه تئاتری خود، با شکل و 
شــمایلی متفاوت، زال را در حال سفری دشوار 
برای وصل رودابه نشان دهد. سهراب پورناظری 
نیز با تنبور خود، به عنوان ســاز زال همیشــه 

همراه اوست تا یار لحظات دشوارش باشد.
پس از مونولوگ های طوالنی زال، بار دیگر 
پورناظری و شــجریان به صحنه می آیند تا در 
کنار او قرار گرفته و آواز »من کجا، باران کجا« 
با شعری از پوریا ســوری و پس از آن قطعه ای 
با نام »خوب شــد« با شعری از اهورا ایمان را 
اجرا کنند. ســرانجام زال به کاخ رودابه می رسد 

و همزمان با نخستین دیدار آن ها گروه موسیقی 
در اطراف صحنه مســتقر می شوند تا قطعه »با 
مــن صنما« را اجرا کنند. اجــرای زنده این اثر 
که در زمان پخش فیلم آرایش غلیظ به شهرت 
بسیاری رســید و حرف و حدیث های فراوانی را 
برای آهنگســاز و خواننده آن در پی داشــت، با 
استقبال شدید مخاطبان مواجه شد. پس از گفت 
و گوی عاشــقانه زال و رودابــه، تصنیف »دل 
بــه دل« اثر تهمورس پورناظــری که در آلبوم 
»نه فرشــته ام نه شیطان« شنیده شده بود اجرا 
شــد. اما این فضای عاشقانه را حضور یک پری 
دیوســیرت بر هم می زند که خــود را مادر زال 
معرفی کرده و قصــد دارد او را از وصل رودابه 
باز دارد. دلنیــا آرام، با گریمی عجیب و صدایی 
شــگفت انگیز ایفاگر نقشی است که تفاوت های 
بســیاری با سایر شــخصیت ها دارد. او بار طنز 
نمایش را بر دوش می کشــد و آواز کالسیک را 
برای ایجاد فضایی متفاوت به کار می گیرد. وقتی 
سرگردانی و حیرت زال از حرف های پری به اوج 
خود می رســد گروه موسیقی به صحنه می آید تا 
»آهای خبردار« را با شــعری از حسین منزوی 
اجــرا کنند. این قطعه که با گذشــت چند ماه از 
اکران فیلم رگ خواب در جشنواره فجر همچنان 
جزء پرطرفدارترین موسیقی های این روزهاست 
با اســتقبال تماشــاگران روبه رو می شود. پس 
از تک گویی های منجم نوبــت به روایت مرگ 
اســفندیار می رسد و اینجاســت که تنها بخش 
برگرفته از شــاهنامه، در این برنامه اجرا شده و 
اشعار فردوسی با آواز شجریان و همراهی گروه 
نوازندگان شنیده می شود. اما روایت نغمه ثمینی 
از شــاهنامه، در این بخش وارد فضایی سورئال 
می شــود تا زال و رودابه پیش از به وجود آمدن 

رستم، در کابوس خود شــاهد آینده ای دردناک 
باشند. مهدی پاکدل )رســتم(، بانیپال شومون 
)اسفندیار( و حسین صوفیان )سهراب( به صحنه 
می دوند و خبــر از دو جنگ می دهند که در هر 
دوی آن ها رستم باید دست به خون عزیزان خود 
آغشته کند. رستم از کشتن آن ها ابا دارد و از پدر 
و مادرش یــاری می جوید تا راهی پیش پای او 
بگذارند، اما زال و رودابه نیز از تغییر این تراژدی 
عاجز هستند. نبرد رستم با اسفندیار و سهراب، و 
کشتن آن ها رخ می دهد  و »ابر می بارد« یکی 
دیگر از آثار پرطرفدار شــجریان و پورناظری با 
شعری از امیرخسرو دهلوی اجرا می شود. پس از 
آن منجم از کارهایی می گوید که باید برای دنیا 
انجام دهد و امید دارد که »شــاید دیگر جنگ 
نشــود، شاید حال دنیا بهتر شــود...«. رستم، 
سرگشته و پریشان، از رویای آزادی می گوید، از 
عشــق به وطن و از رنجی که می برد. شجریان، 
پورناظــری و دلنیــا آرام به صحنــه می آیند تا 
شــعری از پوریا ســوری را در مورد ایران اجرا 
کنند. در میانه قطعه همه بازیگران و نوازندگان 
به صحنه می آیند و هنگامی که بیت هایی آشــنا 
از »مرغ ســحر« در این ترانه خوانده می شود 
آن هــا نیز به همراه 4 هزار نفــر حاضر در کاخ 
سعدآباد به همراهی خواننده می پردازند. سرانجام 
در ســاعت یک بامداد اجرای »سی« به پایان 
می رســد و اعضای گروه با تشــویق های شدید 
حضــار مواجه می شــوند. پیش از آغــاز برنامه 
بیشــتر مخاطبان گمان می کردند با داســتان و 
اشــعاری از ســروده های ابوالقاسم فردوسی در 
شــاهنامه مواجه خواهند شــد، اما نغمه ثمینی 
 روایــت متفاوتــی از شــاهنامه را عرضه کرده 

است.

 رفت و آمدهای مکرر بین بخش های نمایشی 
و اجرای موســیقی نیز در حالی شکل گرفت که 
سعی شــده بود قطعات موسیقی از پیش ساخته 
شده، براساس حس و حال صحنه های نمایشی 
انتخــاب شــده و در کنار آن ها اجرا شــود، اما 
اجرای ترانه هــای متعلق به فیلم ها که مخاطب 
تصاویری مشــخص را از آن هــا در خاطر دارد، 
تمرکز بیننده را از داستان در حال روایت برداشته 
و تنهــا او را دچــار هیجان دیــدن اجرای زنده 
ترانه های محبوبش می کند. بر همین اساس به 
نظر می رسد تنها نمونه موفق ترکیب موسیقی و 
نمایش در این اثر مربوط به ساز و آوازها و یکی 
دو تصنیف مانند بخش مرگ اسفندیار باشد که 
ویژه همین کار ساخته شده اند. این اثر در حالی 
روی صحنه رفت که بخش های نمایشی آن به 
ثمینی، کارگردانی علی اصغر  نغمه  نویســندگی 
دشــتی و حضور حمید نعمت اهلل به عنوان مشاور 
پروژه شــکل گرفته بود. نوازنــدگان این برنامه 
را ســهراب پورناظری )تنبور، سه تار، کمانچه(، 
حسین رضایی نیا )دف، بندیر(، آزاد میرزاپور )تار(، 
نگار خارکن )کمانچه، صراحی(، آیین مشکاتیان 
)ضرب زورخانه، کوزه(، مهیار طریحی )سنتور(، 
حمید خوانســاری )بربت(، آرین کشیشی )گیتار 
بیس(، خورشــید دادبه )رباب(، شــیده شکرآبی 
)چنگ( تشــکیل می دهند. آنسامبل شهرزاد نیز 
شامل تینا جامه گرمی )ویولن(، یگانه حسینی نیا 
)ویولــن(، نیلوفر ســهی )ویوال( و نــگار نوراد 

)ویولونسل( آن ها را همراهی می کنند.
مدیر پروژه این طــرح تهمورس پورناظری 
و مدیر برگزاری آن محمد حســین توتونچیان 
اســت و برگزاری این کنســرت-نمایش تا ۱۰ 

شهریورماه ادامه دارد.
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یاد 

نمایش های»یک دقیقه و سیزده ثانیه«، »سه خواهر« و »اگه بمیری« با استقبال مخاطبان و عالقه مندان تئاتری به اجراهای خود ادامه می دهند. 
نمایش های »سه خواهر« به کارگردانی حسن معجونی و »یک دقیقه و سیزده ثانیه« به کارگردانی شهرام گیل آبادی که در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به 
صحنه رفته اند، در نیمه دوم اجراهای عمومی خود نیز با استقبال مخاطبان و عالقه مندان تئاتری به اجرای عمومی خود ادامه می دهند. این 2 نمایش تا 3 شهریورماه به ترتیب 

ساعت 18 و 21 به صحنه می روند.

در برنامه دورهمی آخر هفته  ســخنان نادر سلیمانی درباره مافیای سینما 
ســخنان تازه ای نبود اما تکان دهنده و قابل تامل بود، نادر ســلیمانی با اشاره 
به روابط در حرفه بازیگری گفت: روابط وحشــتناک است. روابط به این شکل 
اســت که عوامل یک برنامه دوســتان خود را  برای بازی وارد کار می کنند. 
مدتی به چهره توجه بسیاری شد اما امروزه این موضوع کمرنگ تر شده است.

باید بدانیم که بازیگری در وجود من اســت. بازیگری باید در وجود فرد باشد 
اما گاهی بازیگر پول می دهــد تا نقش اول را بازی کند. در یک فیلمی نقش 
اول را داشــتم اما در پوستر اســم من نبود اما بازیگری که نقش کوتاه داشت 

اســمش بود. چرا بازیگرانی که زحمت کشیدند باید گوشه نشین شوند.
اما ســوال اینجاست آیا که فقط دست های پشــت پرده مقصرند؟ در کنار 
این مافیا و دســت هایی که گوهــر تقلبی را به جای درج هنر به جامعه غالب 
می کنند، عادت عجیبی نیــز گریبان گیر نه فقط بخش اجرایی و دولتمردان 
بلکه عامه مردم شــده است؛ فراموش کردن سریع و آلزایمرگونه بزرگانی است 
کــه به دالیلی اعم از مافیا، مصلحت، تفاوت دید یا هر عامل دیگری مانع کار 
آن ها و دور شــدن آن ها از صحنه ای شــده اســت که خانه آن ها و متعلق به 
خودشــان است، اضافه شده است. مو ج سواری بر نام هنرمندان از قدیم همراه 
سیاســت بوده اســت اما این روزها انگار همراه تمامی ما شــده است، انتشار 
عکس بیماری و رنجوری بازیگر معروف و کاربلدی مثل فردوس کاویانی برای 
گرفتــن الیک و بازدید و فراموش کردنش در عرض ســه روز، پخش ویدئو از 
دستفروشــی فالن بازیگر تا مرگ فالن خواننده. آلزایمر جمعی و مافیای این 
روزهای عرصه هنر دست به دست هم داده اند تا آنچه که نباید محبوب باشد 
و گوهر و درج هنر که به ســال ها جان کندن و خاک صحنه خوردن ســفته 
 شــده است فراموش دل هایی شــود که دیدن  و دیده شدن دغدغه شان شده 
اســت. تجارت این روزهای ما از باالدست تا پایین دست تجارت الیک و خبر 

مرگ دیگر این روزها به موضوعی برای دیده شــدن تبدیل شده است.
ما تجارت مان الیک و کســب و کارمان مرگ شده است. به مالقات آد مهای 
مشــهوری که تا دیروز حتی یک خط از رزومه کارشان نمی دانستیم می رویم، 
در صفحات شــخصی عکس هاشــان را در هر حالتی به اشتراک می گذاریم، 
خاطرات نداشــته مان با آن ها را تعریف می کنیم و بعد از مرگشان تا مدت ها 
آواتارهایمان مزین به عکس شــان است اما دریغ در زمان بودن شان، با نادیده 
گرفتن آن ها به مافیای هنر در مســکوت نگه داشــتن شــان کمک شایانی 
کرده ایم. کاش بزرگان مملکت را همانقدر که در گوشــی ها و بزرگداشــت ها 
یــاد می کردیم در زندگی روزمــره نیز فراموش نمی کردیــم. قدرت مردم از 
سیاســت و مافیا هم بیشتر است اما دریغ اســیر غفلتیم. عدم آموزش اصول 
شهروندی، ســرعت پیشرفت دنیای مجازی و موج ســواری ها در این رویداد 
 دســت در دســت هم داده اند تا از دل برود هر آن که مدتــی از دیده رفته 

است)برفت(.

»سی« روایتی مدرن از شاهنامه

نمایش هایی 
که از آن ها 

خوب استقبال 
می شود 

الهام رئیسی فراد نبه - روزنامه نگار

نویسنده: کریستین هانا
ترجمه: آفاق زرگریان

انتشارات: کتابسرای تندیس
درباره کتاب

»بلبــل« مربوط به جنگ جهانی دوم و مقاومت مردم 
فرانسه در برابر حمالت آلمان نازی است.

کتاب به سه بخش تقسیم می شود؛ بخش اول، ترسیم 
فرانسه زیبا، سرسبز و دوست داشتنی که از جای جایش 

بوی گل، مهربانی و آرامش احساس می شود.
فرانسوی، مهاجر، کاتولیک و یهودی با صلح در کنار هم 
زندگی می کنند. همه جا سرشار از نعمت و آبادانی، مردم 
در ســایه ی این امنیت امکان ابراز عشق دارند و چه در 

پاریس، چه در روستاهای کوچک و آبادش، با خوشی روزگار می گذرانند.
بخش دوم، خبر از حمله نیروهای نازی می دهد و متعاقب آن در هم شکســتن سد دفاعی 
مرزی فرانســه و اشغال این کشور به دست دشمن. چندی نمی گذرد که نیروهای آلمان نازی 
حتی در کوچک ترین روستاها شروع به غارت و وحشیگری می کنند و نسل کشی یهودیان آغاز 

می شود. این بخش همان داستان پرآب چشم است. نمی شود بخوانی و اشک نریزی.
هر روز برای مردم یهودی یک سری مقرارت جدید اعالم می کردند. آن ها دیگر حق نداشتند 
از دوچرخه استفاده کنند و فقط بین ساعت سه تا چهار بعد از ظهر می توانستند از مغازه ها چیزی 
بخرند و باقی ساعات روز حق ورود به اماکن عمومی را نداشتند. در آن ساعت بعد از ظهر دیگر 

چیزی باقی نمانده بود که بتوانند از کارت جیره شان استفاده کنند.
آن ها درباره عملیات جمع آوری مردم در پاریس شایعاتی شنیده بودند، زن ها و بچه هایی که 
تبعید شده بودند، اما هیچ کس آن خبر را باور نکرده بود. چطور می توانستند چنین کاری بکنند؟ 
این حرف ها به نظر مســخره می آمد، امکان نداشت پلیس فرانســه شبانه ده ها هزار آدم را از 

خانه هایشان بیرون کشیده باشد. همه را با هم؟ امکان ندارد چنین چیزی حقیقت داشته باشد.
و در این بخش، یک ضدقهرمان دوست داشــتنی رخ می نماید که باعث میشود خواننده هم 
مانند قهرمان دیگر داستان، ویان موریاک، درگیر قضاوت شخصیت ها شود. سروان بک،یک 
افسر آلمان نازی که در خانه ویان زندگی میکند و خالف قوانین جنگی و فرمان های مافوقش 

دچار عشق نابهنگام شده است.
حاال هر دو شخصیت، ویان و سروان بک، دچار دوگانگی شده اند، شرایطی را تجربه میکنند 
کــه تا پیش از این در خواب هم نمی دیدند. خود را در برابر انتخاب هایی می بینند که هریک 

عواقبی بسیار سخت دارد.
مادام، اتفاق های بدی دارد می افتد، اتفاق های غیرممکن. من آموزش دیدم که یک ســرباز 
باشــم، برای کشورم بجنگم و خانواده ام را سربلند کنم. این یک انتخاب افتخارآمیز بود. حاال 
وقتی به کشــورم برگردم، درباره ما چه فکری خواهند کرد؟ خانواده ام در مورد من چه فکری 

خواهد کرد؟ و بخش سوم داستان، که راوی ای نامعلوم در عصر حاضر آن را روایت می کند.
ایــن بخش باعث شــده تــا پایان بندی داســتان هم چــون تمام بخش هــای دیگرش 
 شــورانگیز و تاثیرگذار باشــد و نویســنده تا آخرین پاراگراف کتاب، خواننده را شــگفت زده 

کند.
قسمت هایی از متن کتاب بلبل

شهر محبوبش مانند روسپی زیبایی به نظر می رسید که روزی طرفداران زیادی داشت و حاال 
پیر و تکیده و نزار شده و عشاقش ترکش کرده بودند. در کمتر از یک سال این شهر باشکوه از 
سر و صدای رژه های پایان ناپذیر سربازهای آلمانی با پوتین های ساق بلندشان در خیابان ها از 
هستی ساقط شده و با پرچم های صلیب شکسته نازی که در باالی هر بنای تاریخی آویزان بود.
با تمام خطراتی که آن ها را به جان خریده بودند، عشق خطرناک ترین انتخاب در این راه بود.

در گوشش گفت: »دوستت دارم.«
ویان گفت: »منم دوستت دارم.«

اما کلماتی که همیشه به نظر خیلی بزرگ می آمدند، حاال انگار خیلی کوچک بودند. در مقابل 
دیواری چون جنگ، عشق چه معنایی دارد؟

آدم وقتی مریض باشد، سردش باشد و گرسنه، چطور می تواند به ایده آل ها بچسبد؟
حاال می دانست زندگی و عشق چقدر شکننده است. شاید فقط امروز او را دوست داشته باشد، 

یا شاید فقط تا هفته ای بعد، شاید تا وقتی که پیر شود.

کتابخانه ای برای زندگی بهتر

کتاب بلبل

کنســرت »آواز پارســی« حافظ ناظری و اســتاد 
شــهرام ناظری، بر اساس اشــعار حماسی شاهنامه 
فردوســی، که در چهارشب و در سالن وزارت کشور 
برگزار شــد، شــهریور ماه برای ســومین بار تمدید 

می شود.
از نــکات پروژه جدیــد »آواز پارســی«، می توان 
به اولین اجــرای حافظ ناظری بــه تنهایی و بدون 
همراهی پدرش در قسمت اول برنامه اشاره کرد. در 
قسمت های دیگر این کنســرت، داستان »ضحاک« 
توســط پدر و پســر، به نوعی متفــاوت و با لحنی 
حماســی به اجرا درمیآید. کنســرت »آواز پارسی« 
ناظری هــا، بر اســاس آهنگســازی بر روی اشــعار 
شاهنامه و با هدف حفظ آواز ایرانی به دور از الحان 

عربی اجرا می شود.
در اجرای »آواز پارســی« در تاالر وزارت کشــور، 
متاســفانه با وجود هماهنگی های الزم مراسم امضا 
آلبوم »ناگفته« با حضور حافظ ناظری کنســل شد 
و طرفــداران از این بابت ابراز ناراحتی داشــتند. به 
همین دلیل با وجود تمام ســختی ها، ناظری ها محل 

برگزاری کنســرت را از ســالن وزارت کشور به کاخ 
نیاوران تغییر دادند و بــرای اجراهای تمدیدی این 
کنســرت، برنامه ویژه ای برای مراسم امضا و دیدار با 
مخاطبان بعد از اتمام اجرا در نظر گرفته اند. سومین 
تمدید کنسرت »آواز پارسی« حافظ ناظری و استاد 
شــهرام ناظری، نهم و دهم شــهریور مــاه، در کاخ 

نیاوران تهران برگزار خواهد شد.
 عالقــه مندان می توانند برای تهیه بلیت به آدرس 

اینترنتــی             www.tik8 مراجعه کنند.

محمدرضــا جمــال کارگردان تئاتــر در گفت وگو 
با ایســنا بیان کرد: نمایش»آژیر بــی صدا« با چهار 
شــخصیت داســتان یــک آتش ســوزی را روایــت 
می کند که در پــی آن ناامیدی هایی در یکی از این 
 شخصیت ها به وجود آورده و سعی به مقابله با دیگران 

دارد.
»آژیر بی صــدا« یک نمایشــنامه آمریکایی و اثر 
جورج کافمن از تجربه های کوتاه ســال 1380 چاپ 

و ترجمه شده است.
وی در ادامه افزود: تمام عوامل این نمایش به غیر 
از دو نفر کــه وظیفه ی همــکاری و هماهنگی های 
این نمایــش را برعهده دارند از بیمــاران هموفیلی 
انتخاب شده است تا کسانی که به این بیماری مبتال 
 هســتند به زندگــی روزمره در این جامعه تشــویق 

شوند.
وی با اشــاره به عوارض این بیماری که مشکالت 

جســمی و عدم تعادل را در پی دارد گفت: به دلیل 
زود رنج بودن این بیماران کار کمی ســخت خواهد 

بود.
همچنیــن هزینه  اولیه ایــن نمایش از تبلیغات در 
یک ســایت تامین می شــود و بخشــی را هم کانون 
بیمــاران هموفیلی حمایت می کند. در نهایت درآمد 
 حاصل از نمایش به خود بیماران هموفیلی اختصاص 

می یابد.

نمایشــگاه زمزمه های ســرد در حوزه 
هنری

نمایشگاه نقاشی های آبرنگ کامیار صادقی با 
عنوان زمزمه های سرد با موضوع طبیعت از 23 
مرداد ماه در گالری ابوالفضل عالی حوزه هنری 

افتتاح خواهد شد.
 در این نمایشگاه 6۰ اثر از نقاشی های آبرنگ 
کامیار صادقی به نمایش در خواهد آمد وی از 
هنرمندان نقاش حوزه هنری است که سابقه 
شــرکت در نمایشگاه هایی در داخل و خارج از 
کشور مانند سومین دوســاالنه نقاشی جهان 
اسالم، اولین سمپوزیوم بین المللی نقاشی و ... 
را در کارنامه هنری خود دارد. این نمایشــگاه 
تا 5 شــهریور ماه میزبان عالقه مندان به هنر 

نقاشی است.
خانه  در  چاهار'  'بیســت  نمایشــگاه 

کاریکاتور
خانه کاریکاتور نمایشگاهی با عنوان »بیست 
چاهار« از آثار علیرضــا پاکدل را از ۱9 مرداد 
ماه برپا کرده اســت. در این نمایشگاه 3۰ اثر 
بــه نمایش در آمده که همگــی پیش از این 
در جشــنواره های معتبر داخلــی و خارجی در 
معرض دید عموم قرار گرفته اند اما بیشــتر از 
آنکه بخواهند تکنیک یا سلیقه جشنواره ها را 
به نمایش بگذارند، تفکر یک کاریکاتوریست 

را نمایش می دهند.

عالقــه مندان بــرای بازدید از نمایشــگاه 
»بیست چاهار« می توانند از ۱9 تا 3۱ مردادماه 
به خانه کاریکاتور در خیابان شریعتی مراجعه 

نمایند.
نمایشگاه لوح خیال در نگارخانه الله

 نمایشگاه گروهی لوح خیال با آثاری از جعفر 
نجیبــی، رباب زالی و نگار نجیبی در نگارخانه 
الله برپا می شود. در این نمایشگاه 35 اثر هنری 
در قالب مجســمه و نقاشی ارائه می شود. آثار 
هنرمندان بیشتر یادآور قصه ها و اسطوره های 
ایرانی اســت که هر یک در آثارشان سعی در 
خلق موجودات خیالی شــخصی با رویکردی 
تازه داشته و روایتی امروزی و بداهه نگارانه از 

اسطوره های کهن را دنبال کرده اند.
بیشــتر آثار حجمی از ضایعات آهن شکل 
گرفته و برخی از آثار نیز با تکنیک ســفال و 

سرامیک ارائه شده است.
 این نمایشــگاه از 2۰ تا 3۱ مــرداد ماه در 

نگارخانه الله میزبان هنردوستان است.
نمایشگاه تصویرسازی در گالری شلمان

24 دانشــجوی رشــته گرافیک، بر اساس 
داســتان های »هزار و یک شب« با گردآوری 
مریم رســول زاده در مدیای تصویرسازی به 

نمایش در می آید.
هنرمندان شــرکت کننده در این نمایشگاه 
عبارتند از مریم رســول زاده، آیدا ناجی، مبینا 

کریم زاده بارنجی، فاطمه دســت نما، شقایق 
عظیمی، آرام فیروز آبادی، حورا واحدی، فاطمه 
صداقتی، ســارا بابائی، کوثر فروزنده، فاطمه 
کریمی، سارا ســرابی، نجمه حسینی مطلق، 
حدیــث حبیبی، عهدیه صادقــی نژاد، فاطمه 
میرکاظمــی، مژده دایی زاده، زهرا موســوی 
جویه، مهتا براتی، نازنین ماندنی خالدی، امین 
آزادی، حســام گودرزی، الهــه دولتی، عطیه 

صفری.
این نمایشگاه از 2۰ تا 27 مرداد ماه میزبان 

عالقه مندان به هنر است.
نمایشگاه نقاشی در گالری آران

نمایشگاه آثار حامد جابرها با عنوان »زوال، 
فصــل دوم: کنــدن« از 2۰ مــرداد ماه در 
گالری اران برپا می شــود. کندن فصل دوم از 
»مجموعه زوال« اســت کالبدشکافی توأمان 
تاریخ و تن نگاهی ناپیوســته به تاریخ پیوسته 
اعمال خشــونت بر گوشــت و پوست جست 
وجوی رخدادها و نشــانه ها و نوشته هاست در 
حاصل هم دستی انسان و ابتذال »کندن« کند 
ـ وـ کاوی اســت در امتداد زمان و بالیدن آن 
هستومند وحشی بی رحم که مایه از ما گرفته؛ 
چیزی که بوده و هست، و از عصاره جنگ ها و 

انقالب ها و قیام ها می نوشد و باز می بالد.
این نمایشگاه از 2۰ مرداد ماه تا ۱۰ شهریور 

ماه در گالری آران برپا است.

»ان.کی. جمیســین« نویســنده سیاهپوست آفریقاییـ  
آمریکایی برای دومین سال متوالی موفق شد در بخش رمان 

جوایز ادبیات علمیـ  تخیلی »هیوگو« برنده شود. 
گاردین نوشت: نام ان.کی. جمیسین سال گذشته به عنوان 
اولین سیاهپوســتی که جایزه هیوگو را دریافت کرده، بر سر 
زبان ها افتاد. این زن نویســنده امسال هم موفقیت خود را 
تکرار کرد و به پدیده ســال های اخیر جوایز ادبیات علمیـ  

تخیلی هیوگو تبدیل شد.
ســال گذشته او با رمان »فصل پنجم« برگزیده شد و در 
این دوره کتاب »دروازه ابلیسک« او از سوی مخاطبان برنده 
شــد. مجموعه رمان »جمیسین« که از ســوی داوران این 
جایزه پیچیده و خارق العاده توصیف شــده، درباره موجودات 
جهش یافته ای است که می توانند محیط زمین را کنترل کنند 

اما مغلوب انسان ها می شوند.
جایزه بهترین رمان کوتاه این دوره به »هر قلب یک درگاه 

است« نوشته »»شینان مگوایر« رسید. »اورسوال ورنن« با 
»دزد گوجه فرنگی« جایزه داســتان بلند را به خانه برد و در 
بخش بهترین داســتان کوتاه نام »امل المختار« نویسنده 
»فصول شیشه و آهن« به عنوان برنده جایزه هیوگو اعالم 

شد.
»اوســوال کی. لو گویین« نیز جایزه اثــر مرتبط هیوگو 
را با »کلمات مســاله من هستند« کســب کرد. این کتاب 
مجموعه ای از نوشــته های ۱6 ســاله این نویسنده مطرح 
آمریکایی و برنده جایزه »نبیوال« درباره زندگی و کتاب هاست.

»لویی مک مستر بوجولد« جایزه بهترین مجموعه رمان را 
از آن خود کرد و جایزه بهترین نویسنده نوقلم، از آن »جان 
دبلیو. کمبل« نویســنده »آدا پالمر« شد. امسال 33۱9 نفر 

برای انتخاب برندگان نهایی جوایز »هیوگو« رای دادند.
هیوگو از مهم ترین جوایز علمی - تخیلی جهان به حساب 
می آید که از ســال ۱953 به صورت ساالنه آثار داستانی و 
فانتزی را که به زبان انگلیســی به نگارش درآمده اند، مورد 
توجه قــرار می دهد. این جایزه به نــام »هیوگو گونزبک« 
بنیان گذار مجله علمی -  تخیلی داســتان های شگفت انگیز 
 و ثبت کننــده  ترکیب علمــی -  تخیلی نام گذاری شــده 

است.
برندگان جوایز هیوگو که بیش از 5۰ ســال ســابقه دارد، 
توســط اعضای انجمــن علمی - تخیلی جهــان انتخاب 
می شوند. »اسحاق عظیم اف«، »آن لکی« و »نیل گیمن« 
از برندگان پیشین این جایزه  ادبیات علمی - تخیلی هستند.

نویسنده ای که برای بار دوم برنامه گالری ها در دهه سوم مرداد
»هیوگو« را برد

جشنواره مســابقه »ایران من« با محوریت ) اتحاد، 
امنیــت، آرامش(ویژه کــودکان 5 تا 12 ســال 17 

شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.
تبیین اوضاع کشــورمان برای کودکان و برشمردن 
اهمیت آرامــش و امنیت حاکم بر کشــور از اهداف 
این جشــنواره عنوان شده اســت. در اطالعیه روابط 
عمومی مســابقه »ایران من« آمده اســت که امروز 
محیط پیرامون میهن ما ایران سرشــار از آشــوب و 
ناامنی و جنگ اســت اما کشــور عزیزمان از آرامش 
و امنیت مثال زدنی حتی در مقایســه با کشــورهای 
پیشــرفته جهان برخوردار است که دوست و دشمن 
به آن معترفند. این رویداد بر آن اســت تا با توجه به 
اهمیت موضوع اتحاد، امنیت و آرامش ایران غیورمان، 
کودکان سراســر کشــور را با این مقوله آشنا کند تا 
آن ها هم ســهمی هرچند کوچک در این جشن ملی 
ایفا کنند . مســابقه »ایران من« که به همت موسسه 
کودکان هوشمند در سه حوزه عکس، نقاشی و متن 
ادبی برگزار می شــود و به برگزیــدگان جوایزی اهدا 
می کند. عالقمندان به شــرکت در این جشــنواره تا 

7 شــهریور ماه 1396 فرصت دارنــد آثار خود را به 
دبیرخانه این جشنواره ارسال و برای کسب اطالعات 
www.festival. بیشــتر بــه پایــگاه اینترنتــی

iranskids.com مراجه کنند یا از طریق شــبکه 
تلگرام بــه نشــانی festival_sk@ آثار خود را 
برای دبیرخانه جشــنواره کودکان هوشــمند ارسال 
کنند. جوایز نخستین دوره مســابقه »ایران من« به 
ترتیــب به نفر اول: یک میلیــون تومان جایزه نقدی 
و تندیس جشــنواره، نفر دوم: هفتصد هزار تومان به 
همراه تندیس جشنواره و نفر سوم: پانصد هزار تومان 

و تندیس جشنواره که به برگزیدگان اهدا می شود.

جشنواره ایران من اجرای مجدد آواز پارسی ناظری ها در نهم و دهم شهریورماه

بیماران هموفیلی؛ بازیگران یک تئاتر
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