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خبر فرهنگ و هنر
همکاری رادیو پیام
برای کاشت  7هزار نهال
صبا :رادیو پیام به مناســبت
گرامیداشــت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با
شعار «هر نهال پیامی برای آینده» باهمکاری سازمان
جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور همراه با اقشار
مختلف مردم برای حفظ منابع طبیعی اقدام به کاشت
هفت هزار اصله نهال در منطقه خاک سفید لواسان
تهران میکند.شنوندگان رادیو پیام در سراسر کشور
برای همراهی با این امر میتوانند از کاشــت درخت
در شــهر ،روســتا و محله خود عکس تهیه کرده و به
رادیو پیام ارســال کنند که به  ۲۰عکس برتر ارسالی
از سوی مخاطبان جوایزی از ســوی شبکه رادیویی
پیام و سازمان جنگلها اهداء خواهد شد.عالقهمندان
میتوانند عکسهای خود را از طریق کانال پیام رسان
سروش به نشــانی @ pr.radiopayamو یا سایت رادیو
پیــام www.radiopayam. irاز طریــق دیوار مخاطب
ارسال کنند.

«عروس مردگان»
موزیکال روی صحنه می رود
صبا :نمایش «عروس مردگان» به کارگردانی امیدرضا
سپهری و تهیهکنندگی مریم نراقی در هتل اسپیناس
پاالس روی صحنه میرود .محمد معتمد نیز به عنوان
ســرمایه گذار در این پروژه حضور دارد .میالد مهدوی
آهنگسازیقطعاتموزیکالنمایشوارکستر«ایستگاه»
به رهبری مهدی نوروزی اجرای موسیقی این نمایش
را به عهده دارد .نمایش «عروس مردگان» اقتباســی از
انیمیشن معروف «عروس مرده» به کارگردانی تیم برتون
و مایک جانسون ،محصول سال  ۲۰۰۵کمپانی برادران
وارنر آمریکا است كه برای کودکان و بزرگساالن مناسب
خواهد بود.انیمیشن «عروس مرده» که سال ٢٠٠٦نامزد
دريافت اسکار بهترین انیمیشن بود ،روایتی است بین
دنیای زندگان و مردگان .دنیای بیروح زندگان که در آن
رنگها مرده و انسانها بیمار و رنجورند و دچار روزمرگی و
تزویرند و در عوض در دنیای مردگان همه شاد و مهربانند
و محیطی با رنگهای شاد دارند و بر خالف زندگان در
حال عشق ورزیدن هستند .نمایش«عروس مردگان»
اردیبهشت ماه سال  ٩٨در هتل اسپیناس پاالس روی
صحنه میرود .امیدرضا سپهری که پیشتر نمایشهای
«ببخشسایمونجان»«،مهمانسرایدودنیا»«،داستان
یک عذرخواهی از اقای امانوئل» و ...را روی صحنه برده بود،
طراح و کارگردان نمایش «عروس مردگان» است و مریم
نراقیتهیهکنندگیایننمایشموزیکالرابرعهدهدارد.

اجرایگروه«رعد»
باآثارملیموسیقیایران
صبا  :کنســرت گروه موســیقی
«رعد» قطعاتی از موسیقی ملی ایران
با اشعار موالنا ،فریدون مشیری ،معینی کرمانشاهی و ...
به آهنگسازى محمدرضا لطفی ،علی تجویدی ،كيوان
ســاكت ،پرویز یاحقی ،روح اهلل خالقی ،جلیل شهناز،
عليرضا مهرابى و  ...را اجرا خواهــد کرد.اعضای گروه
موسیقی «رعد» عبارتند از محمد اكبرى (سرپرست و
نوازنده تار) ،حسين شعبانى ،عليرضا درويش (خواننده)
محمدرضا مختارى (سوليست تار آذرى) ،حسن دمان،
مهدى صابر خطيبى ،فرناز شكرزاده ،آريا عبدى (ويلن
 ،)١دنيا دوستى ،هستى انتظارى ،مريم تقى پور ،سبا
رهنما (ويلن ،)٢سعيد عبادوز (ويوال) ،سياوش همزه
(ويلنسل) ،آناهيتا احمدى الريجانى (كنترباس) ،نگار
همتى (سنتور) ،على نجفى (ســه تار) ،نازنين فرضى
(فلوت) ،ارميا قديرى (پيانو) ،محمدرضا آمارلو (گيتار
باس) ،آيين موسوىزاده ،ســورنا رشچى ،محمدرضا
نريمانى (كوبهاى).همچنین تنظيم قطعات کنسرت
گروه موسیقی «رعد» بر عهده كيوان ساكت ،محمد
اکبری ،عليرضــا مهرابى و حميد آقايــى خواهد بود.
کنسرت «رعد» ،چهارشنبه  ۱۵اسفند ساعت  ۲۰در
سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود.
عالقمندان میتوانند جهت تهیه بلیت به سایت ایران
کنسرت و یا گیشه فرهنگسرا مراجعه کنند.

الرنسنقشپیچیدهروانشناختیاست

امیر عبادی بازیگر نمایش «فریاد ققنوس» به کارگردانی حسین مقامی با اشاره به ایفای نقش الرنس در نمایش و ویژگیهای آن به خبرنگار صبا گفت :این نمایشنامه برای اولین بار در ایران روی صحنه میرود و من نقش پیچیدهای بازی میکنم .این بازیگر عنوان کرد :نقش
الرنس در نمایش «فریاد ققنوس» ویژگی و تفاوتهای زیادی با سایر نقشها دارد چراکه الرنس ققنوسی است که قدرت خارقالعاده دارد و تصور میکند اگر بمیرد دوباره زنده میشود و به زندگی ادامه میدهد.وی افرود :اطراف الرنس زنان زیادی زندگی میکنند اما در
نهایت الرنس به عشق اول خود برمیگردد.عبادی با توجه به اینکه این اثر نمایشی توسط مرجان بخت مینو ترجمه شده است درباره سبک متن توضیح داد :نویسنده نمایشنامه «فریاد ققنوس» تنسی ویلیامز است و سبکی رئال و کالسیک دارد .این سومین نمایشنامه از این
نویسنده است که من بازی میکنم و از زوایای مختلف ویژگیهای روانشناختی پیچیده را بررسی میکند.وی درباره انتخاب آثار برای نمایش گفت :هر کارگردانی برای گرفتن مجوز اجرای نمایش مجبور است نمایشنامههایی با مدت زمان کوتاه انتخاب کند تا سالنها اجازه
اجرا به آنها بدهن د و این موضوع یکی از مشکالت اصلی برای گروههای تئاتری شده است .نمایش «فریاد ققنوس» به طراحی و کارگردانی حسین مقامی و با بازی امیر عبادی ،زینب حسینی ،آذین فهیمی و سپیده فارغ زاده از  ۱تا  ۲۷اسفند ماه در مجموعه تئاتر دیوار چهارم
روی صحنه است .از دیگر عوامل نمایش «فریاد ققنوس» می توان به دستیار کارگردان و برنامه ریز :تینا حسین پور ،طراح صحنه :میرعلی محسنی ،طراح فرم :سپیده فارغ زاده ،طراح لباس :تینا حسین پور ،مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه ای :سیدمحمدصادق سیادت،
عکاس :کوروش برزی ،گریم :گیتی رنجبر ،مدیر صحنه :امید درویش زاده ،همیار صحنه :مرتضی عیسی بگلو و سهیال انصاری مشاور رسانه اشاره کرد .در خالصه این اثر نمایشی آمده است :الرنس نویسنده ای است که هوسباز و مغرور و خود شیفته است که دور و اطرافش را
زنان پوشانده اند و بیمار است و رو به مرگ .او می بایست بین مرگ ،زندگی ،زنان اطرافش یکی را انتخاب کند .تماشاخانه دیوار چهارم در میدان فلسطین ،خیابان طالقانی ،بین خیابان سرپرست و فریمان واقع است.

فاضلنظریمخاطبموسیقیوشعرراباغزلآشتیدادهاست

جشن انتشار کتاب «اکنون» ،ششمین دفتر شعری فاضل نظری ،سهشنبه چهاردهم
اسفندماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار شد«.اکنون» به عنوان ششمین دفتر شعری
فاضل نظری ،شامل  ۴۰غزل با مضامین عاشقانه و عارفانه است که در آستانه  ۴۰سالگی
شاعر آن منتشر میشود و حال و هوایی شــبیه به شعرهای مجموعههای «گریههای
امپراطور» و «ضد» دارد .به بهانه انتشار این کتاب به تحلیل جهان شعری فاضل نظری
در گفتگو با چند شاعر پرداخته ایم.عباس محمدی مدیر آفرینشهای ادبی حوزه هنری
با اشاره به اقبال مخاطبان به آثار و مجموعه های شعری فاضل نظری گفت :شاید یکی
از مهمترین دالیلی که فاضل نظری توانســت از دیگر هم عصران و شاعران هم روزگار
خود متمایز و متفاوت باشد ،اندیشه و نوع گفتمان او در شعر است.این شاعر تاکید کرد:
فاضل نظری ،آینده تمام نمای مخاطب امروز است و از زبان مخاطبان خود ،خواسته ها و
باورهای آن ها را بیان می کند .من می توانم در یک مقایسه وسیع تر ،فاضل نظری روزگار
معاصر را با حافظ بسنجم؛ ماندگاری حافظ به این دلیل بوده که جهان بینی و خواسته
های مردمان ایران زمین را در غزلیات خود بازتاب داده و این اتفاق در سطح امروزین برای
فاضل نظری هم افتاده است.وی تاکید کرد :در واقع زیرساخت شعر فاضل ،همه اندیشه
است؛ اندیشه ای که به شکل موزون بیان می شود.
به گزارش صبا ،نغمه مستشار نظامی با اشاره به این موضوع که برای پرمخاطب بودن آثار
فاضل نظری ،فاکتورهای متعددی وجود دارد ،گفت :یکی از دالیل اصلی توجه مخاطب
به آثار هنری ،جهان بینی آن هنرمند است .اینکه هنرمند بتواند نگاهش را به زندگی
نزدیک کند و تفکرات او حاصل مسائلی باشد که عموم مردم با آن سرو کار دارند ،موجب
خواهد شد که مخاطبان بسیاری هم به آن شاعر یا نویسنده اقبال نشان دهند..مستشار
نظامی با بیان این مطلب که قطعا «اکنون» بهترین کتاب فاضل نظری خواهد بود ،گفت:
من بیت «یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند/این بار می برند که زندانی ات کنند» را
بسیار می پسندم و با هر بار خواندنش لذت می برم اما واقعیت این است که شعر نظری در
هر مجموعه بهتر و پخته تر شده و قطعا کتاب اکنون او بهترین کتابش خواهد بود.هادی
سعیدی کیاسری شاعر و پژوهشگر نیز با اشاره به دالیل اقبال مخاطب به مجموعه آثار
فاضل نظری گفت :فاضل نظری در میان شعرای این روزگار ،صاحب یک امضای ویژه
است.این شاعر به تمایز بیانی و زبانی فاضل نظری هم اشاره کرد و گفت :فاضل نظری زبان
متمایزی را در غزل خود به کار گرفته است؛ زبانی که ریشه دار است و از غزل کالسیک
نبریده اما در عین حال کارهای بزرگان را بازتولید و تکرار نکرده است.

متدیدمهلتارسالآثاربهنوزدهمین
جشنوارهمنایشهایآیینیوسنتی
صبا :مهلت ارسال آثار برای
شــرکت در بخش صحنهای
نوزدهمین جشــنواره نمایشهای آیینی و ســنتی
که با عنوان نمایشهــای تختحوضی (بخش ویژه
استاد علی نصیریان) نامگذاری شده است ،به مدت
یک هفته تمدید شــد.در پی درخواســت تعدادى
از گروههای نمايشــى و به ويژه گروههای اســتانی،
متقاضیان شــرکت در این بخــش میتوانند تا ۲۱
اسفند نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره
اقدام کنند .این مهلت قرار بود پیشتر در تاریخ ۱۵
اسفند به پایان برسد .این تمدید صرفا شامل بخش
صحنهای میشــود که نمایشهــای تختحوضی
(بخش ویژه اســتاد علی نصیریان) نام دارد.برقراری
ارتباط با دبیرخانه نوزدهمین جشنواره نمایشهای
آیینی و سنتی از طریق تلفن و نمابر ۶۶۷۱۰۷۰۲ :و
 ۶۶۷۰۵۱۰۱-۵داخلی  ۳۱۹و پســت الکترونیکی
 d_jashnvareha@yahoo.comمیســر اســت.کانون
نمایشهای آیینــی و ســنتی و اداره کل هنرهای
نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نوزدهمین
جشــنواره نمایشهای آیینی و ســنتی را با شــعار
«نمایش ســنتی فرصتی برای تئاتر معاصر ایران»،
مرداد  ۱۳۹۸و همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر
برگزار میکنند.

حنجره خاموش پیشکسوت تعزیه
مرشد حسن میرزاعلی از تعزیهخوانان و نقاالن باسابقه و شناختهشده تئاتر ایران است که طی سالهای اخیر به دلیل سرطان حنجره دیگر قادر به تعزیهخوانی و نقالی نیست و صحنه نمایشهای آئینی و سنتی ایران چند سالی است که از حضور و هنرنمایی او محروم ماندهاست.

مرشد حسن میرزاعلی از تعزیهخوانان و نقاالن باسابقه و شناختهشده تئاتر ایران
است که طی سالهای اخیر به دلیل سرطان حنجره دیگر قادر به تعزیهخوانی
و نقالی نیست و صحنه نمایشهای آئینی و سنتی ایران چند سالی است که از
حضور و هنرنمایی او محروم ماندهاست.
مرشد حسن میرزاعلی متولد  ۱۳۲۵در تهران ،از  ۵سالگی تعزیهخوانی را تحت
آموزش پدرش حاج تقی میرزاعلی که از استادان بنام تعزیه در دوران خود بود،
آغاز کرد .وی که طی سالها با نقالی و برگزاری مجالس تعزیه تأثیر بسزایی در
عرصه نمایشهای آئینی و سنتی داشت ،این روزها دیگر قادر به تکلم نیست و
در منزل خود خاطرات گذشته را مرور میکند.طی سالهای اخیر در مراسم
نخستین جشنواره پردهخوانی و نقالی «غدیر» در شهریور سال  ۹۶از این نقال و
تعزیهخوان مطرح تجلیل شد و دیگر کمتر شاهد تکریم از چهره هنری و کارنامه
او در عرصه تئاتر ایران بودهایم.
به گزارش خبرگزاری مهر ،مرشد محسن میرزاعلی فرزند مرشد حسن میرزاعلی
که ریاست دفتر تعزیه و هنرهای آئینی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
را برعهده دارد ،درباره شرایط پدر خود و وضعیت این روزهای او گفت :پدر من
سالهای سال نقل عاشقانه و مذهبی گفت ،از دفاع مقدس گفت و پدر شهید
است .برای هنرهای آئینی و سنتی کشور زحمت کشید و تنها نقال و تعزیهخوانی

است که در  ۴رشته تعزیه ،نقالی ،کارگردانی و موسیقی نشان درجه یک هنری
گرفته است .پدرم دیگر قادر به صحبت کردن و نقالی و تعزیه خوانی نیست و در
خانه روزگار را سپری میکند.وی با اشاره به اینکه مدیران و مسئوالن سراغی
از مرشد حســن میرزاعلی نمیگیرند ،تصریح کرد :دریغ از یک احوالپرسی از
سوی مدیران و مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بحث من مالی نیست
بلکه بحث تکریم هنرمند است .متأسفانه هر چه مدیران میگویند که حامی
هنرمندان هستند ،درست نیست و دروغ است.مرشد میرزاعلی با بیان اینکه
ما در جمهوریاسالمی ایران زندگی میکنیم و باید به هنرمندانی که در عرصه
مذهبی کار میکنند توجه شود ،تأکید کرد :ما مذهبیکار هستیم ولی دریغ
از یک سر زدن و احوالپرســی مدیران.این نقال فعال و شناختهشده در بخش
دیگری از سخنان خود متذکر شد :هنرهای آئینی ما در نگاه مدیران فرهنگی
هیچ جایگاهی ندارد به جز اینکه هرازگاهی بخواهند به نفع خود از آن استفاده
کنند .تنها حوزه هنری سازمان تبلیغات اســامی هر از گاهی از نمایشهای
آئینی و سنتی حمایت میکند که آن هم بودجه چندانی در اختیار ندارد.وی
در پایان سخنان خود یادآور شد :مدیران و مســئوالنی که بر سر کار میآیند
محافظهکار هستند و گویا فقط به فکر اطرافیان خود هستند و در تئاتر این روال
دیده میشود.

