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ایننمایشگاهبا۲۰اثرازمعرقهایمهرانامیراینانلودرنگارخانهجهاندرمرکزهنرپژوهینقشجهانبرگزارمیشود.
مهرانامیراینانلو)۱۳۴۶(هنرمندیاســتکهسبک»تفکیکرنگ«رادر»جامعهمخترعینومبتکرین«درسال۱۳۷۲بهنامخود
ثبتکردهاست.سومیننمایشگاه»رستاخیزچوب«۱۶اردیبهشتماه۹۶ساعت۱۶درنگارخانهجهانمجموعههنرپژوهینقشجهان
افتتاحمیشود.عالقهمندانمیتواننداز۱۷اردیبهشتماههرروزازساعت۱۰تا۱۹)بهجزپنجشنبهوجمعه(درمرکزهنرپژوهینقش
جهانوابســتهبهفرهنگستانهنربهنشانیخیابانولیعصر)عج(،ابتدایبوستانساعی،جنبشهرکتابساعی،شماره۲۱۶۹حضور

پیداکنند.ایننمایشگاهتا۲۶اردیبهشتماهمیزبانبازدیدکنندگانخواهدبود.

نامشوشعرشعشــقبودامانمیشناختندشوبعداز
رفتنشبودکهسرمشبسیاریدرغزلسراییمعاصرایران
شد.حسینمنزویدرپاییزسال۱۳۲5درزنجانبهدنیاآمد

ودر۱۶اردیبهشت۱۳8۳دارفانیراوداعگفت.
پدرومادرشمعلمروستاهایزنجانبودند؛ویسالهای
آغازینزندگیرادرروســتاهاینیکپی،کرگزوپیرسقایا

پیرزاغهزیست.
ویدرســال۱۳۴۴وارددانشکدهادبیاتدانشگاهتهران
شــدویهمیشــهیکیازدالیلگریشخودبهشعررانام
دوتنازشاعرینکهاتفاقانامدبستاندورانتحصیلشهم
بودهمیدانســت؛زیراســرانجامکارشرابهکالسهای

درسدانشــکدهادبیاتدرتهرانکشاند.اولیندفترشعرشدرسال۱۳5۰باهمکاری
انتشــاراتبامدادبهچاپرسانید؛وباهمانمجموعهبرندهجایزهاولیندورهشعرفروغ
همشــدوبهعنوانبهترینشــاعرجوانایندورهمعرفیشد.درهمینروزهابودکه
عنوانبهتریننویســندهنصیبزندهیادجاللآلاحمدگردیدکهاحمدشــاملو،جایزه
جاللراازطرفســیمیندانشوردریافتکرد.درهمینزمانبودکهمنزویواردرادیو
وتلویزیونملیایرانشدودرگروه»ادبامروز«بهسرپرستیزندهیادنادرنادرپوربه
فعالیتپرداخت.چندیبعد،مسئولیتبرنامههایرادیووتلویزیونیمتعددیرابرعهده
گرفتکهازآنمیانمیتوانبهبرنامههای»کتابروز«،»یکشــعرویکشاعر«،
»شــعرماوشــاعرانما«،»آیینهوترازو«و»آیینهآدینه«اشارهکرد.افزونبرآن،در
ســرایشنزدیکبه۱5۰ترانهباآوازخوانانوهنرمندانایرانهمچون:داریوشاقبالی،
حسینخواجهامیری)ایرج(،جمالوفایی،ناصرمسعودی،کوروشیغمایی،بانوفیروزه،
بانوگیتی،علیرضاافتخاریومســعودخادمهمکاریداشــتهاست.درکنارهمهاین
فعالیتها،ویچندیمســئولصفحهشعرمجلهادبی»رودکی«بود.درسالنخست
انتشــارمجلهسروشنیزباایننشــریههمکاریداشت.مسئولیتصفحهشعرروزنامه

محلی»امیدزنجان«نیزبرعهدهاوبود.
دومینکتابمنزویپساز8ســالســکوت،بانام»صفرخان«درقالبیکشعر
بلنددرســتایشازمردانگیصفرقهرمانیان،دیرپاترینزندانیسیاسیدورانمحمدرضا
پهلویمنتشرشد.درتنهاییوانزوایکاملخویشدارفانیراوداعگفت.منزویمعتقد
بود:شــعریکتعهدبیشترنداردوآنهمتعهدیاستدرقبالخودش.شعرمنزوی،
غزلمنزویودریایوسیعتعهدبهشعروشعریتاودرکنارتنهایینامحدودشباعث
میشــودفراقشدوچندانشود.ویکهمدتهاازبیماریآمبولیریهرنجمیبردودر
بیمارستانیدرزنجانبستریبود،بعدازدوروزکهبهبخشسی.سی.یویبیمارستان
شهیدرجاییتهرانمنتقلشد،روزگذشتهبدونهیچگونههیاهوودورازجنجالهای
مطبوعاتــیوهمچنینعیادتهایفالنمســوولیافالننمایندهویاحتیکمکیاز
جانبارگانیانهادی،بهابدیتپیوســت.منوچهرآتشــیمیگوید:حسینمنزویبه
نوعیبنیانگذارشیوهدیگریازتغزلبود.اوتغزلیبدیعوچشمگیردرغزلداشتوبه
همیندلیلناماودرردیفغزلســرایانخوبماباقیمیماند.آتشــیبااشارهبهاولین
مجموعهشعرمنزویبانام»حنجرهزخمیغزل«یادآورمیشود؛دراینکتابتعدادی
ازغزلهایشچاپشدهبودکهبواقعازغزلهایبینظیردورانویبودوایننکتهرااز
تهدلمیگویم.بدبختانهمشکلویاززمانیشروعشدکهاززنجانبهتهرانآمدو
بهجایاســتفادهازمحافلفرهنگی،واردمسائلحاشیهایشد؛مشکالتیکهاورااز

آزادیروحوپرشذهنیآرامآرامدورکرد.

حسنروحانیدربرنامهایران۹۶کهازشبکهجامجمپخش
شد،درپاسخبهپرسشهایمجریبرنامهبهبیانبرنامههای
خودبرایایرانیانخارجازکشورپرداخت.،روحانیدرپاسخبه
پرسشمجریبرنامهمبنیبراینکهچرانامزدانتخاباتریاست
جمهوریشــدهاید،اظهارکرد:راهیکهمردمدرخرداد۹۲۲
انتخابکردنــدراتابهامروزادامــهدادهایمونهمیخواهیم
بهعقببازگردیمونهدرمیانهراهبمانیم؛بلکهبایدمســیرراتا

اهدافبلندموردنظرملتادامهدهیم.
اینکاندیدایریاستجمهوریهمچنیندرپاسخبهپرسش
دیگریدربــارهدودغدغهاصلیخودکهدراولویتهایچهار

سالهریاستجمهوریدورهبعدیخواهدداشت،گفت:همواره
چــهدردورهفعلیوچهدرصورتیکــهملتاعتمادکندودر
دوربعدیحضورداشــتهباشــم،دغدغهاصلیامحقوقملت
بودهوخواهدبود.ملتمادارایحقوقبســیاریهســتندکه
درقانوناساســیبویژهدرفصلســوماینقانونبهآناشاره
شدهاست.روحانیباتاکیدبراینکهاینحقوقبایداجراشودو
رئیسجمهوریمکلفومســئولبهاجرایقانوناست،افزود:
برخورداریحقوقمــردمدربخشهایمختلفبویژهمباحث
آزادیدرهمهزمینههایسیاسی،اجتماعیوفرهنگیازجمله
حقوقمردمبراساسقانوناساسیاست.ویخاطرنشانکرد:
دومیندغدغــهمنزندگیمردموبویــژهآنهاییکهبافقرو
مشکالتمختلفیروبهروهستند،است.بایدبکوشیمتاعدالت
واقعیاجتماعیرادرزندگیمردمبرقرارکنیم.ویبااشــارهبه
مهاجرتمعکوستعــدادیازنخبگانوتحصیلکردگانایرانی
بهداخلکشــوراظهارکرد:درســالگذشتهحدود5۰۰نفراز
نخبگانوتحصیلکردههایردهباالبهایرانبازگشتند.اینبدان
معناستکهامروزشرایطبرایفعالیتایرانیانمهیاشدهاست.

دراینزمینهامیدواریمشرایطروزبهروزبهترشود.
روحانیدربخشهایدیگــرازگفتوگویخودباایرانیان
خارجازکشــوردرپاسخبهپرسشــیکهمجریبرنامهدرباره
برنامههایدولتدوازدهمنسبتبهحمایتازسینمایارزشی
ومعرفیآنبهجهانمطرحکرد،گفت:سینمابهعنوانابزاری
فرهنگیازاهمیتویژهایبرایمابرخورداراســت.اینابزار

عمدتاًفرهنگیاســتامادرآنمسائلاقتصادیوسیاسینیز
میتواندحضورداشتهباشد.سینماوهنریکیازابزارهایمهم
معرفیفرهنگ،آدابورســومودینومذهبمابهدنیااست.
دراینزمینهدردولتیازدهمتالشکردهایمتافضایسینمارا
توسعهدهیم.ویبابیاناینکهحضوردرجشنوارههایجهانی
موضوعبسیارمهموارزشمندیاست،اظهارکرد:چندیپیش
شاهداجراییکدیپلماسیعمومیازسوییکیازکارگردان
هایکشــوربودیم.زمانیکهامریکابرایویزامشکالتیرادر
مســیرایرانیانقراردادیککارگردانماازدیپلماسیعمومی
درواکنشبهاینموضوعاســتفادهکرد.درهمینراستامامی
توانیمدربرابردنیاوامریکاازدیپلماسیعمومیاستفادهکنیمو
هنرمندانمامیتوانندبهعنوانپیامرسانانملتپیامملترابه

دیگرملتهایجهانبرسانند.
اینکاندیدایریاستجمهوریبابیاناینکهایراندرتامین
امنیتبهعراق،سوریه،لبنان،یمن،افغانستانوپاکستانکمک
هاییکردهاســت،خاطرنشانکرد:حتیاگرکمکیازمابرآید
برایتامینامنیتکشــورهایدورمانندچین،هندواروپاوهر
کجاکهبتوانیمدربرابرتروریسموظلمبایستیمکمکخواهیم
کردواینکارراوظیفهخودمیدانیم.روحانیباتاکیدبراینکه
بایدکاریکنیمکهایرانیانخارجازکشــوربیشــتروراحتتر
بتوانندبهایرانسفرکنند،گفت:یکیازکارهاییکهبایدانجام
شودایناستکهایرانیانخارجازکشوربراحتیبیایندوبرگردند
ایندرحالیاســتکهگاهیاوقاتاقداماتیانجاممیشودکه

نیازیبهآننیســت؛برخیفکرمــیکنندکهایرانیانخارجاز
کشورتهدیدیبرایکشورهستند.

آنهادرســتنمیاندیشنددرحالیکهاینایرانیانبهعنوان
یکظرفیتوســرمایهبزرگبرایکشورمحسوبمیشوند.
اینکاندیدایریاستجمهوریتصریحکرد:همهایرانیانباید

احساسکنندکهاینجاخانهآنهاست.
امروزشــرایطباگذشــتهفرقکردهاســتودرسراسردنیا
عشقفراوانیدرایرانیاننسبتبهکشوروجوددارد.مانیزباید
برایحضوراینافرادوفرزندانآنهاتسهیالتبیشتریفراهم

کنیم.

کتاببهداستانزندگیجسیکا
توماسمیپــردازد.زنیتنهاکه
خانــوادهایعجیــبراادارهمی
کند.دختراوعاشقریاضیاست
وازرژلبمتنفراست،بااینحال
پســرخانوادهعاشقآرایشاست!
نظافتچی دریاکنار در جســیکا
خانههاستودریککافههمکار
میکند.اوتمامتالشخودرامی

کندتانبودشوهرشزندگیخوبیبرایبچههایشرقمبزند.
درســویدیگرداستانادنیکالسراداریم.مردیموفقوثروتمندکهطییک
اتفاق،اشتباهبزرگیمرتکبمیشودومجبورمیشودمحلکارشرابرایمدتی

ترککندودرویالیخوددردریاکنارزندگیکند.
درادامه،داســتانبهشــکلیپیشمیرودکهایندوباهمبرخوردمیکنندو
اینتازهشروعماجراهایکتاباست.ادنیکالسنمیخواهدبهکسیکمککندو

جسیکاتوماسهمنمیخواهدکسیبهاوکمککند،اما...
کتابیکبعالوهیکبهصورتدانایکلروایتمیشــودودرهرفصلروی

یکشخصیتتمرکزدارد.
اینکتابیکرماناجتماعیاســت.کتابیکهبهمشکالتودغدغههایاقشار
مختلفجامعهاشــارهمیکند.دردســرهاییکخانوادهفقیررانشانمیدهدکه
چطوربرایزندهماندنوپیشرفتکردنتالشمیکنند.ودرمقابلبهمشکالت

قشرثروتمندهماشارهدارد.
چیزیکهبرایمنبســیارتعجبداشت،شــباهتاینکتابباکتابمنپیش

ازتوبود.
یکفهرستازاینشباهتها:

نقشاصلیدرهردوکتابیکزناست.
درهردوکتاب،زِنداستانسطحزندگیپایینیدارد.

مردانداستاندرهردوکتابثروتمندهستندولیبهمشکلیبزرگبرخوردهاند.
درهردوکتاب،مردتحتتاثیرزنقرارمیگیرد.

درهردوکتابنویســندهاینپیامرامنعکسمیکندکهافرادثروتمندباوجود
رفاهیکهدارندزندگیشادیندارد.

و..نکتهایکهمیخواهمبهآناشــارهکنماینهســتکهنویسندهدرهردو
کتــاب،یعنیمنپیشازتوویکبعالوهیکتقریبایکپیامثابتبرایمخاطب

دارد.واینپیامثابترادرداستانهایمختلفبرایمخاطببیانمیکند.
درمــورداینکتاببایدبگویمکهمنرومیخکوبنکردولیآنقدرهمکســل

کنندهنبودکهآنراکناربگذارم.
منهنوزهمفکرمیکنمکهکتابمنپیشازتو،برترینکتابنویسندهاست.
ترجمــهکتابیکبعالوهیکهمماننددیگرترجمههایمریممفتاحیبســیار

روانوخوبمیباشد.
قسمتهاییازکتاب

هیچکسبابتخبربدیکهبرایشآوردیازتوتشکرنمیکند.
جسگاهیباخودشخیالپردازیمیکردکهاگرمجبورنبودهمیشــهســرکار
باشــد،چگونهمادریمیشــد.برایبچههاکیکدرستمیکردومیگذاشت
کاســهرابلیسند.بیشترلبخندمیزد.رویکاناپهمینشستوباآنهاحرفمی
زد.وقتیبچههاســرمیزآشپزخانهنشستهبودندوتکالیفمدرسهانجاممیدادند،
کنارشانمیایستاد،بهاشکاالتشانجوابمیدادوکمکشانمیکردتاباالترین
نمرهیممکنرابگیرند.مادربزرگجسهمیشــهمیگفتکلیدیکزندگیشاد،
حافظهیضعیفاست.درحقیقت،اینحرفراپیشازآنکهدچارزوالعقلشود

گفتهبود،ولیجسنکتهراگرفتهبود.

کتاب یک به عالوه یک

انزوای منزوی

آثار معرق در 
مرکز هنرپژوهی 

نقش  جهان 

تفاهمنامــههمکاریســهجانبهمیــانمعاونتمیراث
فرهنگی،پژوهشــگاهســازمانمیراثفرهنگــیومرکز
بینالمللیمطالعهحفظومرمتاموالفرهنگی)ایکروم(با
هدفتقویت،حمایتوحراستازمیراثفرهنگیامضاءشد.
بهگزارشایسنا،اینتفاهمنامهدرراستایهمکاریهای
پیشینمیانسهنهاددرسازماندهیوبرنامههایآموزشیدر
حــوزهحفاظتومرمتمیراثفرهنگیدرایرانومنطقهبا
حضورمحمدحســنطالبیان،معاونمیراثفرهنگیکشور،
»استفانودیکارو«،مدیرکلایکرومبهامضاءرسیدکهتبدیل
ایرانبهمرکزیبرایآموزشکارشناسانوذینفعانحوزه

میراثفرهنگیمنطقهازدیگراهدافاینتفاهمنامهبود.
طالبیانبــابیاناینکهاینتفاهمنامــهباهدفتقویت،
حمایتوحراســتازمیراثفرهنگیبــهعنوانیکجزء

تفکیکناپذیرتوســعهپایداربهامضارســیدهاست،اظهار
کــرد:بهموجباینتفاهمنامه،طرفیندرحوزههایمیراث
فرهنگیوتوسعهپایدار،حمایتازمیراثطبیعیوفرهنگی
جهانــی،حمایتازاموالفرهنگیدرصــورتبروزحادثه،
حفاظتســنگ،تقویتنقشموزههاومجموعههایآنها،
حمایــتازمیراث،درجهانمتمایلبهشهرنشــینیامروز،
پاســداریوصیانتازمیراثفرهنگیناملموسوحمایت
ازمیراثفرهنگیزیرآببایکدیگرهمکاریخواهندداشت.
بهگفتــهوی،انتظارمیرودفعالیتهایتفاهمشــدهبه
فرصتهایآموزشعالیوتوسعهحرفهایبرایحفاظتو
مدیریتمیراثفرهنگی،فرصتهایآموزشعالیوتوسعه
حرفهایبهمنظورارتقانقشمیراثدرتوسعهپایدارازجمله
درزمینهترویجگردشگریوگفتوگویمیانفرهنگیدر

محوطههایمیراثجهانیوسایرمحوطههامنجرشود.
معاونمیــراثفرهنگیهمچنینبهفرصتهایآموزش
عالیوتوســعهحرفهایاشــارهکردوافزود:فرصتهای
آموزشعالیوتوســعهحرفهایدرجهتتقویتمدیریت
خطروحفاظتپیشــگیرانهدرمجموعهمــوزهای،تقویت
باستانشناسیپیشگیرانهبرایتوسعهپایدار،ترویجرهیافت
منظربهمنظورپشتیبانیازبرنامههاییکهخالمیانمیراث

فرهنگیومیراثطبیعیراپرمیکند،موردتوجهباشند.
اوتاکیدکرد:افزایشآگاهیدرموردمشــکالتحفاظت
شهرینیزازدیگرنتایجموردانتظارفعالیتهایاینتفاهم
نامهبهشمارمیرودکهالزماستدردستورکارقرارگیرد.
بهگزارشایسنا،مرکزبینالمللیمطالعه،حفاظتومرمت
آثارتاریخیفرهنگی)ایکروم)ICCROM(ارگانیاست

کــهباهدفحفاظــتازمیراثفرهنگیجهــانازطریق
آموزش،اطالعرســانی،پژوهش،همــکاریوبرنامههای
حمایتیوافزایشآگاهیعمومینسبتبهاهمیتوظرافت

مواریثفرهنگیتاسیسشدهاست.
اینمرکزدر۲۱اکتبر۱۹۹۳درهجدهمیناجالسمجمع
عمومیسازمانمللبهثبترسید.مرکزبینالمللیمطالعه،
حفاظتومرمتاموالفرهنگیکهایکرومنامگرفته،موظف
اســتتاازطریقشیوههایبدیع،توســعهیافتهوسادهبه

حمایتوحفاظتازمیراثفرهنگیجهانبپردازد.
ماموریتاینســازمانبراساسمفادیکهچندیپیشاز
تاســیسآننوشتهشداستدرنوامبرسال۲۰۰5بازنگری
شد.اینماموریتدرچندبندتعریفشدهکهبندنخستآن

برپایهاهدافوعملکردهااست.

امضای تفاهم نامه همکاری میان میراث فرهنگی ایران و ایکروم جهانی

 قدردانی حسن روحانی درشبکه جام جم از دیپلماسی عمومی اصغر فرهادی

موســیقیما-گروهراک»سهنقطه«ساعت۲۱روزسوم
خردادماه،دومینکنسرترسمیخودراباصدابرداریشهرام

شعربافدرفرهنگسراینیاورانبرگزارمیکند.
آنهاکهقصددارندباانتشــاریکتکآهنــگوبرگزاری
کنســرتبهاستقبالآلبومدومشــانبروند،درروزهایآینده
قطعــه»روزهایبعد«کهدرحالوهوایآثارپیشــینگروه
اســترامنتشرمیکنندوبعدازآنهمرویصحنهمیروند.
آنهادراینکنســرتترکیبیازقطعاتآلبــوماولودومرا
باحضورکیانشمس)نوازندهگیتارالکتریک(،آرشرستمی
)خوانندهونوازندهگیتارآکوستیک(،سروشاعتصامی)نوازنده
گیتــارالکتریک(،عطاتاســه)نوازندهگیتــاربیس(وروزبه

اســماعیلی)نوازندهدرامز(،دردوبخشاجراخواهندکرد.از
نکاتاینکنسرتحضورشهرامشعرباف،خوانندهوسرپرست

گروه»اوهام«بهعنوانصدابرداراست.
اوکهازصدابردارانبهناموقدیمیموســیقیاست،مدتی
اســتتمرکزبیشــتریرویاینبخشگذاشتهوباگروههای

موسیقیراکهمکاریمیکند.
گروهموسیقیراک»ســهنقطه«سال۹۰باحضورکیان
شمسوآرشرستمیپایهگذاریودرسال۹۲بااضافهشدن
هنرمندانیچونســروشاعتصامی،عطاتاسهوآریاضمیری
واردفازتازهایازفعالیتهایخودشــد،اینگروهدرســال
۱۳۹5فعالیتهــایخــودرابهصورترســمیدنبالکردو

تابســتانسالگذشتهآلبوم»جاییبرایهمیشه«راباهمت
»موسسهفرهنگیهنرینغمهحصار«منتشرکردند.کنسرت
گروه»ســهنقطه«بهتهیهکنندگیافشــینمعصومی،سوم

خردادماهساعت۲۱درفرهنگســراینیاورانبرگزارمیشود
کهبلیتفروشیآنازامروزآغازشدهوعالقهمندانمیتوانند

برایتهیهبلیتبهسایت»تیوال«مراجعهکنند.

گروه »سه نقطه« در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود

خیراهللتقیانیپورقصددارددرنیمهدومسالجارینمایش
»کلنل«رادریکیازســالنهایمجموعهتئاترشهرروی

صحنهببرد.
خیراهللتقیانیپورنمایشنامهنویسوکارگردانجوانتئاتر
دربارهجدیدترینفعالیتخوددرعرصهتئاترگفت:نمایشنامه

جدیدیراباعنوان»کلنل«نوشتهاموقصددارمدرنیمهدوم
ســالجاریایناثررادریکیازسالنهایمجموعهتئاتر
شهررویصحنهببرم.ویدربارهموضوعنمایشنامه»کلنل«
توضیحداد:قصهایناثردرمشــروطهدومواستبدادصغیر
محمدعلیشــاهمیگذردوموضوعاصلینمایشــنامهقیام
مشروطهخواهیاســت.تقیانیپوربااشارهبهاینکهنمایش
»کلنل«دارایحدود۱5بازیگراســت،گفت:تعدادزیادیاز
بازیگرانایننمایشازاعضایگروهخودمانخواهدبود.این
کارگردانتئاتراظهارکرد:»کلنل«بســتریایرانیداردولی
بهلحاظشــکلاجراییمتفاوتازکارهایقبلیاماست.وی
دربارهدیگرفعالیتهایخوددرسالجاریتوضیحداد:قرار
استساختیکفیلمســینماییرابهزودیکلیدبزنیمکه

موضوعیدفاعمقدسیدارد.

تئاتر شهر میزبان تئاتر دانشگاهی می شود

پالتواجراوتاالرمشــاهیرمجموعهتئاترشهرازروز
شنبهشانزدهماردیبهشتماهمیزبانآثاربهصحنهرفته

دربیستمینجشنوارهتئاتردانشگاهیایرانخواهدبود.
بهگزارشایسنابهنقلازروابطعمومیمجموعهتئاتر
شهر،تعدادیازآثارنمایشیبهصحنهرفتهدربیستمین
جشــنوارهتئاتردانشگاهیازروزشــنبه۱۶تاپایانروز
جمعه۲۲اردیبهشــتدرپالتواجرامجموعهتئاترشهر

میزبانعالقهمندانتئاتراست.
طبقتازهترینبرنامهارائهشــدهازســویدبیرخانه
بیستمینجشنوارهتئاتردانشگاهیازساعت۹تا۲۱روز
شنبه۱۶تایکشنبه۱۷اردیبهشت»کارگاهتمریناجرا«

درپالتواجرابرگزارمیشود.
ازروزدوشنبه۱8تاچهارشنبه۲۰اردیبشهتهمساعت
۱5و۱۷بهترتیبنمایشهای»رویایکولیآشفته«به
کارگردانــیامینمحمدیدریــکروزو»پاریسآبی/

ســفید/قرمز«بهکارگردانیسروشطاهریطیدوروز
درپالتواجرابهصحنهمیروند.ایندرحالیاستکهروز
پنجشنبه۲۱اردیبهشــتدرهمینتاالر»کارگاهتمرین
اجرا«برگزارمیشــود.اجرایکارگاهی»ولمینسکی«از
کشورلهستاننیزروزجمعه۲۲اردیبهشتدرپالتواجرا

تئاترشهرمیزبانعالقهمندانخواهدبود.
تاالرمشــاهیرمجموعهتئاترشــهرنیزازساعت۱۳
تــا۱۶:۳۰روزجمعه۲۲اردیبهشــتنیزمیزبانیبخش
سمینارهایپژوهشیبیستمینجشنوارهتئاتردانشگاهی

ایرانرابهعهدهگرفتهاست.
درایــنبخشبهترتیبمقــاالت»مطالعهتحلیلی-
تطبیقینقشآموزشدانشــگاهیتئاتردرپیشــبردتئاتر
شهرســتانهایکرمان،تبریزواراک«باسخنرانیسام
ایزدیخالقآبادی،»نوشــتارزنانهدرنمایشهایشادی
آورزنان«باســخنرانیسپیدهشمس،»ایدهدراماتورژی
فلســفی:صــورتهرمنوتیکیمفهومامــرتراژیکنزد
نیچه«باسخنرانیســعیدنیکورزم،»سازوکارپنجره
ایکانونیشــدگیدرواسازیروایتنمایشهملت«با
ســخنرانیاحسانآجرلو،»بررسیکمیآثارترجمهشده
وتالیفیدربارهنظریهتئاتربرشتدرایران«باسخنرانی
ســمانهزارعپور،»بررسیسنتومدرنیتهدرپایاننامه
هایســالهای۴۳تا5۷دانشجویانمقطعکارشناسی
رشــتهنمایشتهران«باسخنرانیرضانادری،»دولت،
دانشگاه،تئاترخصوصی«باسخنرانیسجادیاریدرتاالر

مشاهیرمجموعهتئاترشهرارائهمیشود.

 خیراهلل تقیانی  پور با »کلنل« به صحنه می آید

مژگانشیخیبادوکتاب»مسافرهشتم«و»۱۲قصهازالهینامه«بهعنوانآثارچاپاولیدرنمایشگاهکتابتهران
حضوردارد.»مســافرهشــتم«رمانینوجوانانهدربارهزندگیامامرضا)ع(اســتکهدرکنار»۱۲قصهازالهینامهعطار

نیشابوری«ویژهکودکانبهقلمایننویسندهدرسیامیننمایشگاهکتابتهرانعرضهمیشود.
شــیخیاینروزهابانگارش88قصهدرحوزهادبیاتکهنویژهکودکاندســتبهقلماستوقصدداردآثاریراکه
کمتربهآنهاتوجهشــدهمثلطوطینامه،ســندبادنامه،و...کههمگیدرزمرهادبیاتکالسیکمحسوبمیشوندویژه

کودکانبازنویسیوبازآفرینیکند.
ســیامیننمایشگاهبینالمللیکتابتهراناز۱۳تا۲۳اردیبهشتماهازساعت۱۰تا۲۰درمجموعهنمایشگاهیشهر

آفتاببرپاست.

تازه های مژگان شیخی در نمایشگاه کتاب

منوچهرصهبائیرهبرارکســترمجلسیایرانبااشارهبهجزئیاتاولیناجرایصحنهایاین
مجموعهموسیقاییبیانکرد:ارکسترمجلسیایراندراولینبرنامهخودبهاجرایآثارآهنگسازان
بزرگجهانازجملهآنتونیوویوالدی،جووانیباتیســتاســامارتینیوادواردگریگمیپردازدو
امیدوارمباتوجهبهبرنامهریزیهاییکهانجامگرفتهمخاطبانشاهدیکبرنامهباکیفیتباشند.
ویادامهداد:دراولینبرنامهارکسترمجلسیایرانچهارسولیستازاعضایارکستربهاجرای
»چهارفصلویوالدی«آهنگسازدورهباروکمیپردازند.دربخشاولبرنامه»کنسرتینودرُسل
ماژور«ازســامارتینیآهنگســازدورهباروکایتالیانیزاجرامیشودودرقسمتدومبرنامهنیز

سوئیت»هولبرگ«ازادواردگریکآهنگسازنروژینیمهدومقرننوزدهماجرامیشود.

صهبائیدرپایانبابیاناینکهبرنامههایجدیدارکسترمجلسیایرانبهزودیاطالعرسانی
میشــود،توضیحداد:مابرایهربرنامهتمرینکمیخواهیمداشتزیرااعضایارکسترازبین
بهتریننوازندگانموســیقیکشورمانهســتندکهبهزودیبهترینوموردپسندترینقطعاترا
بهدوســتدارانموسیقیکالسیکعرضهخواهندکرد.اینارکسترکامالخصوصیاستوهیچ
اسپانسریهمندارداماامیدواریمبتوانیمدراینراهگامهایموثریبرداریمتاآیندهایروشنتر

درارائهموسیقیعلمیوجهانیسرزمینمانداشتهباشیم.
تازهترینکنســرتارکسترمجلسیایرانروزهایهشــتمونهمتیرماهسالجاریدرتاالر

وحدتتهرانبرگزارمیشود.

منوچهر صهبائی رهبر ارکستر مجلسی ایران:

جزئیات اولین برنامه ارکستر مجلسی ایران


