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مهدی صالحیار گفت: نمایش هایی با موضوعات دفاع از خاک، دفاع 
از میهن و دفاع از هویت و فرهنگ هر کشور جزو نمایش های جذاب 

و مخاطب پسند است.
مهدی صالحیار کارگردان و نویسنده نمایش  »مام« در مورد قصه 
و درون مایه نمایشنامه گفت: »این نمایش از یک قصه بومی و محلی 
بسیار قدیمی برداشته شده است که داستانی مربوط به اتحاد مردم 
در منطقه آذربایجان اســت؛ زمانی که دشمنان می خواهند خاک و 
مزارع اهالی آن  مناطق را غصب کنند. این نمایش به صورت فرم اجرا 
می شود و کاری موزیکال و شاد است که مخاطب پسند خواهد بود.«

او توضیح داد: »در این گروه نمایشــی پتانســیل های با ارزش 
فیزیکال وجود دارد. برای چندمین بار است که این گونه نمایش ها 
را اجرا می کنم و تا پیش ازاین کار ۷ تا 8 نمایــش به این نحو دارم و 
به دنبال موضوعاتی هستم که بتواند با این زبان، ژانر، سبک و سیاق 

اجرا کنم.«
صالحیار گفت: »متن تئاتر محیطی از نظر شکل، شمایل و خاستگاه 
شبیه نمایشنامه صحنه ای است اما چند تفاوت دارد؛ نمایش خیابانی 
خیلی گزیده گوست و سریعاً سر اصل مطلب می رود و زمان زیادی 
مثل نمایش صحنه ای ندارد و بنابراین سریعاً به سراغ اصل داستان 
می رود، درعین حال که خالصه گویی الزم است یک جذابیتی نسبت 
به نمایش صحنه ای داشته باشد تا یک مخاطب گذرا را سریعاً جذب 
خود کند و موضوع مطروحه در نمایش قابل درک و ساده برای عموم 

مردم باشد.«
او افزود: »در اجرای نمایش خیابانی نمی توانیم کاری برای افراد 
حرفه ای تئاتر در نظر بگیریم، قطعاً تعدادی مخاطب عمومی داریم که 
باید همین که با او ارتباط برقرار کردید سریع مطالب ما را درک کنند 

و به اصل موضوع نمایش پی  ببرند.«
صالحیار ادامه داد: »ما در تولید نمایشنامه این را در نظر می گیریم 

که در فضای باز قابلیت اجرا داشته باشــد اما کارگردان با توجه به 
موقعیت اجرای نمایش خــود می تواند دخــل و تغییراتی در متن 

انجام دهد.
این نویسنده گفت: »بازیگری که در صحنه 

اســت از برخی امکانات بهره می برد ولی در 
خیابان و اجراهای باز امکاناتی وجود ندارد و 
همین مسئله کار بازیگر را سخت تر می کند 
و او باید از توانایی های باالیی در بیان، حس، 

گفتار و تمرکز برخوردار باشد.«
ایــن هنرمند افــزود: »متأســفانه یکی از 

مشکالتی که سال های سال اســت وجود دارد 
این اســت که توزیع بســته های حمایتی در 

شهرستان ها خیلی کم اتفاق می افتد 
و چون تئاتــر خیابانی فروش 
بلیت ندارد و متکی به اسپانسر 

خصوصی یــا حمایت های 
دولتی است وقتی اسپانسر 
و حمایت نباشــد طبیعتاً 
اجراها یا انجام نمی شود 
یا با تعداد کم خواهد بود.

او همچنیــن گفت: 
»برای اجراهای خیابانی 
مردم را عادت به دیدن 
تئاتــر خیابانی نداده ایم 
چون تئاترهایی که در 
خیابان اجرا می شــود 
نیاز دارد که مخاطبش 

به تئاتر عادت کرده باشد و آن شرایط و چارچوب تماشا را بلد باشد.«
کارگردان نمایش خیابانی »مام« ادامه داد: »یکی دیگر از تفاوت های 
اجرا در شهرســتان ها و تهران بحث  مجوز گرفتن اجراهاست، وقتی 
کاری می خواهد در فضای باز اجرا شود به دلیل این که کارشناسان 
ادارات ارشــادی که باید مجوز بدهند، نســبت به شرایط واقف 
نیستند یا قانون شان تعریف نشده است و با نامه نگاری هایی که با 
اماکن انجام می شود، در نهایت می گویند این امکان وجود ندارد. 
این شرایط در شهرستان ها سبب شده است کیفیت اجراها و 
تعدد در اجراها تحت تأثیر این رویکرد و شــرایط قرار بگیرد؛ 
تقریباً ۹0 درصد شهرستان ها این مشکالت را دارند.« نویسنده 
و کارگردان حاضر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
ادامه داد: »برای تماشاگران در تهران و 
محوطه های فرهنگی آن  که عادت به 
اجراهای خیابانی دارند آن فضاهای 
اجرای خیابانی عجیب نیست لذا 
کیفیت کار و تعدد آثار در تهران 
بهتر و بیشــتر خواهــد بود.« 
صالحیار گفت: »سال ها است 
که خواهش و تمنــا داریم که 
دستورالعملی، قانون و شرایطی 
در ادارات  وجود داشته باشد تا 
فعالیت های میدانی و فضای 
باز و تئاترهای این حوزه بیشتر 
مورد حمایــت قــرار بگیرد و 
بودجه های فرهنگی تعریف شده 
در ادارات و شهرداری ها به شکل 

صحیح تقسیم شوند.«/صباخبر

بودجه های فرهنگی صحیح تقسیم شوند

خرب فرهنگ و هرن 

رمان »هراس عقرب از مرگ« نوشته هادی خورشاهیان منتشر شد. در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: 
اکبر در حالی که به گردن علی رضا ُزل زده بود، آرام به او نزدیک شد. علی رضا از جایش تکان نمی خورد و حتی 
سعی می کرد نفس هم نکشد، ولی به خوبی متوجه سرعت ضربان قلبش می شد.  ضربان قلبش به حدی سریع 
و محکم بود که فکر می کرد دارد تکان تکان می خورد و همین طور هم بود، چون به شدت نفس نفس می زد. 
عرق از شقیقه هایش روی صورتش به راه افتاده بود. رمان »هراس عقرب از مرگ« نوشته هادی خورشاهیان 
در 222 صفحه با شمارگان 1000 نسخه و با قیمت 110 هزار تومان در نشر پرنده منتشر شده است. هادی 

خورشاهیان در پانزدهم شهریور سال 1352 در گنبدکاووس، بزرگ شده نیشابور و ساکن تهران است. /ایسنا

بزرگترین دیوارنگاره کشور با طرحی از اســکناس هزار تومانی و با شعار »اعتبارش به اراده هاست« 
رونمایی شد. بزرگترین دیوارنگاره کشــور با طرحی از اســکناس هزار تومانی و با شعار »اعتبارش به 
اراده هاست« صبح پنجشــنبه 6 دی ماه رونمایی و نصب شد. با توجه به التهابات اقتصادی کشور، گویا 

این دیوارنگاره قصد دارد توجه مردم و مسئوالن را به توان داخلی برای حفظ ارزش پول ملی جلب کند.
دیوارنگاره میدان انقالب را سازمان زیباسازی تهران با مشارکت سازمان تبلیغات اسالمی در سومین 
سالگرد شهادت شهید سلیمانی رونمایی کرد که اولین دیوارنگاره روز 12 دی ماه، همزمان با سومین 

سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با طرحی از حاج قاسم و یارانش نصب شده بود./مهر

بزرگترین دیوارنگاره کشور رونمایی شد»هراس عقرب از مرگ« در کتابفروشی ها


