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در عرصه فرهنگ و هنر هم 
جاسوس داریم

خرب فرهنگ و هرن 

 نمایش »نماینده ملت« به نویســندگی برانیسالو نوشیچ، ترجمه سروژ اســتپانیان؛ کارگردانی و 
دراماتورژی نادر نادرپور از روز 2۹ دی ماه در سالن شماره دو پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود. 
حسین  کرمی، نادر  نادرپور، علیرضا  )نیما(  قربان  زاده، مهیار  ذوالنوری، سرور ابراهیمی، مهشید  گودرزی، 
مینو منوچهری نیا، محمدرضا  ابراهیمی، آزاده  جاوید، میالد زارعی، الهام الهی مهر، مسعود محمودی، 
رضا  فراهانی، یاشار اینانلو، مهشید دالوری و مهسا اسماعیلی در این اثر هنری به ایفای نقش می پردازند. 
عالقه مندان می توانند برای دیدن این نمایش از یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 17:45 و پنجشنبه و جمعه 

ساعت1۹:۳0 به پردیس تئاتر شهرزاد مراجعه کنند./ایسنا

نمایشگاه لباس های اقوام ایرانی از امروز28 دی تا یکم بهمن ماه 1401 در تونس برگزار خواهد شد. 
کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد و رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در تونس از تاریخ 
28 دی  تا یکم بهمن ماه 1401 به صورت همزمان در دو شهر کشور تونس، دو نمایشگاه برگزار می کند. با 
توجه به استقبال و درخواست کشور تونس این دو نمایشگاه به میزبانی سرشهردار پایتخت تونس صورت 
می پذیرد. در این رویداد فرهنگی، نمایشگاهی به میزبانی سرشهردار پایتخت تونس و همچنین شهرداری 
شهر گردشگری و ساحلی سوسه، از لباس های اقوام ایرانی و همچنین نمایشگاه معرفی انواع شیرینی ها از 

شهرهای مختلف ایران در معرض دید اصناف و بازرگانان و دیگر عالقه مندان قرار می گیرد./ایسنا

برگزاری نمایشگاه لباس  اقوام ایرانی در تونسنماینده ملت، روی صحنه تئاتر

نشست رسانه ای چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
صبح روز گذشته 27 دی در تاالر رودکی برگزار شد.

 نشست رسانه ای چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، با 
حضور کوروش زارعی دبیر جشنواره و کاظم نظری مدیرکل هنرهای 
نمایشی و همچنین مدیران و دبیران بخش های مختلف جشنواره در 
تاالر رودکی برگزار شد. در ابتدای این مراسم هوشنگ توکلی هنرمند 
با سابقه تئاتر گفت: گزارشی را قبل از کرونا خدمت مقام معظم رهبری 
ارائه داده ایم و اعالم کردیم ساالنه یک میلیون فارغ التحصیل در عرصه 
تئاتر داریم که شگفت انگیز است. این گزارش پنهان مانده و علیرغم 

تأکید رهبری در این باره صحبت نشده است.
وی اظهار کرد: در انتخاب آقای رئیسی به ریاست جمهوری شاهد 
حضور و فعالیت جوانان در این عرصه بودیم. وقتی هم کوروش زارعی 
دبیر جشنواره شد خیلی خوشحال شدیم امسال جشنواره خیلی پر 

بار خواهد بود.

توکلی در ادامه با اشــاره به اعدام علیرضا اکبــری به عنوان یک 
جاسوس گفت: این اقدام گشایشی در حوزه دیدگاه های نظام ایجاد 
کرد. تا دلتان بخواهد از این جاسوس ها در 40 سال گذشته داشته ایم. 
در عرصه فرهنگ و هنر هم از این جاســوس ها داریم که مورد رصد 
نیروهای امنیتی هســتند. اتفاقات اخیر الفت و همراهی مردم را به 
خطر انداخته است. وی یادآور شد: در دوران انقالب کارهای زیادی 
در حوزه هنر و تئاتر انجام شده است. هنرمندان باید وظایف خود را 
انجام دهند و مخاطب تصمیم می گیرد که به تماشای آثار بنشینند. 
این تحریم های بچه گانه و احمقانــه و اهانت هایی که به هنرمندان 

می شود رفتارهای آنارشیستی است.
هوشنگ توکلی در پایان صحبت خود گفت: خیلی خوشحالم که 
شاهد برگزاری چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستم 
و امیدوارم جوانان اهل تئاتر ما در این جشنواره شرکت کنند و این 
چراغ را روشن نگه دارند. همچنین او تاکید کرد که هنرمندان ما مثل 

بقیه مردم در فقر زندگی می کنند و باید به آن ها توجه کنیم تا به بی 
راهه کشیده نشوند.

تئاتر نیاز به حمایت دارد
در ادامه کاظم نظــری مدیرکل هنرهای نمایشــی از  کوروش 
زارعی دبیر جشنواره و تمام کسانی که در این چند وقت همراه با این 
جشنواره بوده اند تشکر کرد که در این شرایط سخت ایستاده اند تا 

جشنواره باشکوه برگزار شود.
وی در ادامه بر لزوم حمایت از تئاتر تاکید کــرد و گفت: نیاز به 
حمایت از تئاتر هست و اگر این حمایت نشود اتفاقی رخ نخواهد داد.

در ادامه این مراسم کاظم نظری، کوروش زارعی، هوشنگ توکلی، 
حسین پرستار، دکتر احمد جوالیی و محمد فیلی برای رونمایی از 
پوستر بر روی صحنه رفتند و دو پوستر طراحی شده که یکی از آنان 
توسط محمد اسفندیاری و دیگری توسط حسن موسی زاده طراحی 

شده بود را رونمایی کردند./صباخبر


