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چهل و یکمین جشنواره تئاتر فجر با حضور نمایش هایی از کشورهای اسپانیا، اردن، 
عمان، روسیه، برزیل، عراق و ... برگزار می شود.

بر اساس جدولی که در نشست خبری روز گذشته 27 دی ماه در اختیار رسانه ها قرار 
گرفت، اسامی نمایش های بخش بین الملل این دوره از جشنواره به شرح زیر است:

»کمدی الهی« به نویســندگی و کارگردانی حافظ خلیله از کشور تونس که در تاالر 
وحدت روی صحنه می رود و »لیزای بیچاره« به نویسندگی و کارگردانی مارک روزوسکی 

از کشور روسیه نیز در همین تاالر اجرا دارد.
»طلقه الرحمه« به نویسندگی و کارگردانی محمد موید از عراق در تاالر اصلی مجموعه 
تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. عراق در این دوره از جشنواره نمایش دیگری با نام »امل« 
نوشته و کار جواد اسدی دارد. »هملت« به کارگردانی آرا یرناجاکیان از کشور ارمنستان در 
تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. »بی وطن« به کارگردانی لنرسون پولونینی 

از کشور برزیل نیز در همین تاالر روی صحنه می رود.
»شنل« نوشته نیکالی گوگول و کار یوسف رایشل گاوز از کشور روسیه در تاالر اصلی 
تئاتر شهر اجرا خواهد شد. »لومیر« به نویســندگی و کارگردانی تکسما مونوز از کشور 

اسپانیا دیگر نمایش بخش بین الملل است که در این تاالر روی صحنه می رود.
»قطار ناقوره« به نویسندگی و کارگردانی ایاد الریمونی از اردن نیز یکی دیگر از اجراهای 
بخش بین الملل است. »مدق الحناء « نوشته و کار یوسف البلوشی از عمان، دیگر نمایش 

خارجی جشنواره است که در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود./ایسنا

معرفی نمایش های بخش بین الملل، 
جشنواره تئاتر فجر 

خرب فرهنگ و هرن 

هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار که در استان یزد برگزار می شود، هیأت داوران بخش صحنه ای و 
خیابانی خود را معرفی کرد. هفتمین جشــنواره ملی تئاتر ایثار با دبیری فرهاد مختاری مدیرکل امور 
هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران که از 2۶ تا 2۹ دی در استان یزد برگزار می شود دارای 2 بخش تئاتر 
صحنه ای و تئاتر خیابانی است. در بخش تئاتر صحنه ای این جشنواره، ناصر آقایی، شهرام زرگر و فرهاد 
قائمیان به عنوان اعضای هیأت داوران این بخش به ارزیابی 1۳ اثر حاضر در بخش صحنه ای می پردازند.

همچنین در بخش تئاتر خیابانی جشنواره نیز، 18 اثر حاضر در این بخش توسط حمید کاکاسلطانی، 
امیرحسین شفیعی و سعید نجفیان مورد ارزیابی قرار می گیرند./صباخبر

امید جهان از خوانندگان موسیقی پاپ ایران شامگاه روز دوشنبه بیست و ششم دی ماه بعد از مدت ها 
سکوت در اجراهای زنده موسیقی به مناسبت هفته بزرگداشــت مقام زن و روز مادر روی صحنه رفت.  
برگزاری این کنسرت موسیقی در حالی صورت گرفته که طی ماه های گذشته غیر از چند اجرای ارگانی 
و سازمانی و مرتبط با رویدادهای ملی موسیقایی، کنسرت دیگری برای مخاطبان اجرا نشده بود. امید 
جهان در این کنسرت قطعاتی از موسیقی محلی و اقوام را اجرا کرد که بیشترین قطعات آن از موسیقی 
جنوب کشور بود. باید دید آیا طی روزهای آینده طلسم برگزار نشدن کنسرت ها که از چهار ماه گذشته 

رنگ باخته بود با برگزاری این کنسرت در تاالر وحدت شکسته خواهد شد یا خیر؟/مهر

طلسم کنسرت ها شکست!داوران جشنواره تئاتر ایثار معرفی شدند

کشف مقبره های دو هزارساله در چین»یاد حبیب« در حوزه هنری»لبخند اشک« روانه بازار نشر شد
مجموعه دوجلدی »لبخند اشک« به قلم فهیمه سادات موسوی 
توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و روانه بازار نشر شد. مجموعه 
دوجلدی »لبخند اشک« نوشته فهیمه سادات موسوی شامل خاطرات 
خواهران چهل نفر از شــهدای معاصر و شــاخص جهان اســالم؛ از 
کشورهای ایران، لبنان، ســوریه، عراق و افغانستان، به تازگی توسط 
انتشارات شهید کاظمی منتشر و روانه بازار نشــر شده است. دراین 
مجموعه دو جلدی که در هشــت بخش: تحت عنوان شهدای دفاع 
مقدس، شهدای انقالب، شهدای ترور، شهدای مدافع حرم، شهدای 
سالمت، شهدای امنیت، شهدای مقاومت و شهدای منا تنظیم گردیده 
است؛ خاطرات از تولد شــهدا تا ماجراهای بعد از شهادت به صورت 
داستان های جذاب نوشته شده است. دراین کتاب خاطرات خواهران 
شهدایی چون ابراهیم هادی، حاج ابراهیم همت، شهیدان زین الدین، 
شهیدان جهان آرا، شهید شیرودی و... به چشم می خورد. این کتاب در 

قطع رقعی و 1040 صفحه عرضه شده است./صباخبر

نمایشگاه نقاشی و پوستر »یاد حبیب« که رویدادی هنری در 
گرامیداشت یاد حبیب اهلل صادقی اســت با رونمایی از آخرین اثر 
وی با عنوان »نازنین بانوی دوعالم« در گالری ابوالفضل عالی حوزه 
هنری افتتاح شد. آیین افتتاح این نمایشگاه با رونمایی سردیس 
زنده یاد حبیب اهلل صادقی که توسط نادر قشقایی ساخته شده، آغاز 
و با حضور گرم و صمیمی اهالی هنر و مسئوالن هنری کشور ادامه 
پیدا کرد. در این نمایشــگاه اثر ناتمام حبیب اهلل صادقی با عنوان 
»نازنین بانوی دو عالم« برای نخستین بار در کنار ۳2 اثر از دیگر 
هنرمندان، در معرض دید عالقه منــدان و بازدیدکنندگان قرار 
گرفت. در این مراسم مستند پرتره »هنرمند واحد 5« به کارگردانی 
محمدصالح حجت االسالمی اکران شد که روایتی از زندگی هنری 
و حرفــه ای زنده یاد حبیــب اهلل صادقی، نقــاش، منتقد هنری، 
کاریکاتوریست مطرح کشور اســت و در مرداد امسال  دار فانی را 
وداع گفت.  این نمایشگاه تا 5 بهمن ماه ادامه خواهد داشت./صباخبر

باستان شناســان با کاوش در چین 21 مقبره باســتانی متعلق 
به دودمان »هان«  را کشــف کردند. باستان شناسانی که در حوالی 
کوهپایه ای واقع در چین مشــغول کاوش بودند،  بقایای 21 مقبره با 
قدمت دو هزار سال را کشف کردند. با توجه به وجود آثار باستانی نفیس 

در این مکان، گمان می رود که این مقبره ها سلطنتی باشند.
این مجموعه مقبره های دو هزار ساله در محوطه باستان شناسی 
به نام »چانگشا« واقع در هزار کیلومتری جنوب غربی »شانگهای« 
کشف شده اند. کشف شده اند. پادشاهی باستانی »چانگشا«  در سال 
20۳ یا 202 پیش از میالد تاسیس شده بود و بزرگترین و قدیمی ترین 
پادشاهی در امپراتوری »هان«  چین محســوب می شود. در جریان 
کشف این 21 مقبره بیش از 200 اثر تاریخی و در یکی از این گورها 
مجموعه ظروف سفالین به قدمت دو هزار سال نیز کشف شده است. 
محققان با بررسی دقیق این 21 گور دریافتند که یک خانواده سلطنتی 

در کنار هم در این گورستان باستانی دفن شده اند./ایسنا


