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گزارشی از مراسم جشن فردوسی درمیدان بزرگ شهر

گزارش جیبی

نمایشدلنشینشاهنامه

درباره نمایش«دیدار در اتاق » 139

یکدرامروانشناسانه

شبکه

پوراندرخشندهاولین
سریالشرامیسازد

«گسل»۲
بهقسمت۶رسید

نگارش سریال «گــســل  »۲به کارگردانی
علیرضا بذرافشان به قسمت  6رسیده است.
به گزارش فارس ،پس از پایان پخش سریال
«گسل» به کارگردانی علیرضا بذرافشان و
تهیه کنندگی محسن چگینی پیشنهادی
مبنی بر تولید ادامه این سریال ارائه شد و
بر همین اساس و بعد از تصویب فیلمنامه،
به تازگی نگارش سریال توسط بذرافشان
که خود کارگردانی را نیز به عهده دارد ،آغاز
شده است .تاکنون  6قسمت از این سریال به
نگارش درآمده است.

بعد از نقالی گروهی اسبسوار با سر و شکلی شبیه به
شخصیتهای شاهنامه ،لباسهای تاریخی و موهای
بلند و سینههای ستبر به فضای مقابل جمعیت آمدند و
با حرکتی آرام و دوار خبر از اجرای نمایش بزرگ تاریخی
دادند.

اجرای نمایش «جام جهاننما» بخش مهم
برنامه

اجرای نمایش «جام جهاننما» که بیش از یک ساعت
به طول انجامید ،بخش مهم جشن بزرگ فردوسی بود.
این نمایش داستان شخصیتهای مختلفی بود که هر

کدام به گونهای با فردوسی ارتباط داشتند .فردوسی
در هر یک از بخش های نمایش با این شخصیت ها
روبهرو میشد؛ از دقیقی شاعر گرفته تا بیژن عاشق و
رستم و سهراب و برخی شاهان ستمگر .دیالوگهای
دوطرفه بین شخصیتها و فردوسی برای تماشاگران
آنقدر جالب بود که با وجود ظاهر شدن قطرات باران بر
صورت ودستها از جایشان تکان نخوردند .در لحظات
پایانی نمایش و درحالی که هر لحظه به جمعیت
افزوده میشد ،بارش شدیدتر شد و فضای عجیبی به
مراسم داد .مردم که از این اتفاق مسرور شده بودند به
تماشای نمایش ادامه دادند و بازیگران نیز نمایش را به

رونمایی«واقعیت افزوده» با خوانش 36
داستان

نرگس شالچیان با بیان اینکه رونمایی از نرم افزار
«ارزش افــزوده» یکی از برنامههای مهم این جشن
بودهاست در توضیح آن میگوید :این نرمافزار برای
خوانش دیوارنگارهها طراحی شده بود .قرار بود این
نرم افزار با خوانش یکی از داستان های دیوارنگاره
رونمایی شود .اما با پایان یافتن برنامه به علت باران
قرار شد هر  36داستان دیوارنگاره را خوانش و نرم افزار
واقعیت افزوده را در آیندهای نزدیک و با هر  36داستان
رونمایی کنیم.او درادامه به برنامه ویژه نقالی که قرار
بود با اجرای نوجوانی اهل شوشتر برگزار شود ،اشاره
میکند و میگوید :این برنامه نقالی را به مراسم دیگری
در کوهسنگی که در حال اجرا بود ،منتقل کردیم و این
کودک هنرمند در حضور آقای شهردار سوگ سیاوش را
به بهترین شکل اجرا کرد .آنطور که شالچیان میگوید
در پایان جشن قرار بود آسمان آن تکه از شهر نورافشانی
شود و بادبادکهایی به رنگ پرچم ایران در آسمان شهر
به پرواز درآیند.

درباره پروژه نقاشی دیواری که متخصصان دانشگاه آزاد آن را به دست گرفتهاند

نقش شاهنامه به قلم متخصصان

مریم قاسمی-طراح نقاشی های شاهنامه،
شاهنامهخوان و یکی از دانشجویان فعال ،بهترین
ترکیبی بود که توانستیم از میان گــروه  ۵0نفره
دانشکده هنر دانشگاه آزاد بیرون کشیده ،آنها را به
ترتیب کاری که انجام میدهند کنار هم بنشانیم و از
آنها بخواهیم کمی درباره کارشان برایمان توضیح
بدهند؛ اینکه چطور توانستهاند تلفیقی از نقاشی
و ادبیات را به کار هنری ماندگاری در قالب نقاشی
دیواری تبدیل کنند و آن را تحویل شهر تاریخی توس
بدهند!
مانلی رسولی ،مدیر پروژه نقاشی دیواری شاهنامه،
فرزانهقمصری،کارشناسارشدتئاتردانشگاهتهران
و آزاده برادران ،دانشجوی ترم آخر نقاشی دانشگاه
آزاد مشهد ،درحالی روبهرویمان نشستهاند که تمام
شدن کار به مناسبت زادروز فردوسی بزرگ آنها را
خوشحال کرده است .نزدیک به د هفته بود که ،40
 ۵0نفر از دانشجویان نقاشی با ابزارکار در دستشان
است توی اتوبوسی نشسته بودند که آنها را سمت
پروژه نقاشی دیواری شاهنامه در شهر تاریخی توس
میبرد .درواقع فعالیت دانشکده هنر در این پروژه
برمیگردد به توافق شــورای شهر و اداره آموزش
و پــرورش تبادکان که در یک هم اندیشی ،برای
پیشگیری از آسیب رسیدن به آثار تاریخی به این
نتیجه رسیدند که باید در این منطقه فرهنگسازی
کنند و بالفاصله همگی متفق شدند مدارس شروع
خوبی برای این فرهنگسازی است.

نقشهایی که روایت میکنند

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
بعد از مطرح شدن این موضوع به عنوان پروژه،
دغدغه های مختلف خود در زمینه های نقاشی،
کار کودک و همچنین فعالیت غیرتخصصی نقاشی
دیواریهای شهر را سرجمع و مدیریت پروژه را قبول
میکند.
«یکی از دغدغه های من نقاشی دیواری های
غیراصولی شهر است .به جز موارد خیلی کم میبینم
بیشتر این نقاشیدیواریها کپیبرداری شدهاند
بدون هیچ خالقیت یا امانتداری نسبت به صاحب
اثر.
حتی بیشتر نقاشیهایی که من دیدم نقش تزئینی
داشتند تا روایتگری .اما ما سعی کردیم حالت
روایتگری را در طراحی تصاویر حفظ کنیم .برای
همین است که نقاشی ما داستانی است با شروع و
میانه و پایان».
رســولــی بــا محاسباتی کــه پیش از شـــروع کار
داشته است ،می گوید در برخی از بخش های
کــار به خاطر کوتاه بــودن طــول دیــوارهــا مجبور
شدهاند داستانها را فریم به فریم کار کنند .آنها
در حالیکه تعادل هر فریم را در نظر داشتند ،سعی

عکس  :داوود بهگام/شهرآرا

پوران درخشنده ،کارگردان سینمای ایران،
قرار است سریالی دربــاره مستوره اردالن،
بانوی شاعر و تاریخ نگار کردستانی ،بسازد.
به گــزارش مهر ،مرکز سیمای استان های
صداوسیما ساخت چندین سریال درباره
مفاخر و فرهیختگان استان ها و مناطق
مختلف کشور را در دستورکار دارد که با
کارگردانان مختلفی نیز در این باره رایزنی
می کند .از جمله سریال هایی که اکنون
دربــاره ساخت آن مذاکراتی انجام شده
است مجموعه ای دربــاره مستوره اردالن،
شاعر کردستانی اهل سنندج ،است .پوران
درخشنده قصد دارد این سریال را در ۲6
قسمت بسازد و مطالعات و تحقیقات خود را
هم در اینباره شروع کرده است.

شبیه به یک عکس تاریخی

همه چیز شبیه به یک عکس تاریخی بود .تنها مردم
بودند که با سرازیر شدن از همه مسیرهای ممکن و
نشستن در جایگاهها این تصویر را متحرک میکردند.
در ابتدا ،نقالها برنامه را دست گرفتند .هریک بخشی
از داستان ضحاک و کاوه آهنگر را نقل و ادامه آن را به
نقال دیگری واگذار کردند .چیزی نگذشت که همه
صندلیها پر شده و جمعیت تازه از راه رسیده ایستاده
برنامه را تماشا کردند.

عکس :محمد حسن صلواتی/شهرآرا

امیری«-دیداردراتاق » 139عنوان نمایشی
است از گروه تئاتر«آوان» که بعد از پنج ماه
تمرین ،روزهــای پایانی اجــرای خود را در
سالن بهار تئاترشهرمشهد سپری می کند.
این نمایش که بــرای اولینبار در سال 87
آماده اجرا شده بود در همان سال با شرکت
در جشنواره نمایشنامهخوانی نیاوران تهران
موفق به کسب جایزه نویسندگی و کارگردانی
شد« .دیــدار در اتــاق  » 139همچنین در
سال  88با شرکت در جشنواره دانشگاهیان
ایران جایزه نویسندگی ،کارگردانی ،طراحی
صحنه و بازیگری مرد و زن را از آن خود کرد.
این نمایش داستان روان شناسی است که
بیمارانش را به روش هــای مختلف درمان
میکند.مصطفی ابهری ،کارگردان «دیدار
در اتاق  ،» 139در توضیح محتوای این کار
میگوید« :دیدار در اتــاق »139بیشتر یک
درام روانشناسانه و یک جور پرسشگری از
علم است.ابهری درباره یکی از ویژگیهای
مهم این کار میگوید :در نمایش «دیدار در
اتــاق »139زمان و مکان مطرح نیست که
خود این موضوع باعث شده است نمایش
طیفهای مختلف از دورههای زمانی را دربر
بگیرد .او ادامه میدهد :مفاهیم به کار رفته
در این کار مختص به دوره خاصی نیستند و
میتوان آن را با زمان امروز نیز تطبیق داد.
تعلیق فراوان از دیگر ویژگیهای کار است
کــه ابــهــری توضیح مــیدهــد :دیــدن این
نمایش ساعتی پر از تعلیق داستانی برای
تماشاگر دارد و کنجکاویهای او را تا لحظات
پایانی حفظ می کند.نمایشنامه «دیــدار
در اتـــاق »139را محمد نقایی به نگارش
درآورده اســــت و علیرضا روان دل ،امیر
بشیری ،منصور جهانبخش ،عادل توکلی
نسب و زینب مشعل دار در این نمایش به
ایفای نقش میپردازند.

قاسمی -اگر درآن لحظه میشد شهر را از باال تماشا
کرد ،جمعیت شاد مردمی که برای حضور در جشن
زادروز بزرگ فردوسی در میدان بزرگ شهرمان یعنی
میدان فردوسی گرد هم آمده بودند ،پرتراکم ترین
نقطه مشهد بود.مراسم زادروز فردوسی بزرگ در کنار
دیوارنگارههای فردوسی در حاشیه میدان برپا شد.
صدها صندلی در راسته بولوار فردوسی چیده شده و
دعوتشوندگان ساعتی پیش از شروع برنامه بیش از
نیمی از آنها را پرکردند.
مسئوالن شهرداری ،اعضای شورای شهر و مدیرعامل
موسسه شهرآرا از دقایق آغازین در برنامه حضور پیدا
کرده بودند.مردم هم در حالی که سعی داشتند با
افــرادی که برای این جشن شبیه به شخصیت های
تاریخی شده بودند ،عکس یادگاری بگیرند ،در فضای
قهوهخانهای کوچکی مینشستند و در کنار مرشدان و
نقاالن حاضر در مراسم با چای قند پهلو از خود پذیرایی
میکردند.

پایان بردند .اجرای مارش نظامی ارتش بعد از اجرای
نمایش ،عرق ملی حاضران را شدت بخشید و برای
دقایقی قلبها محسور واژه ایران زمین شد.
جشن قرار نبود اینجا پایان پذیرد اما بارش شدید مانع
از اجرای برنامههای بعدی شد .هرچند که به گفته مدیر
گردشگری شهرداری مشهد این برنامه ها به شکل
دیگری اجرا شده یا خواهند شد.

کردند با ارتباط رنگی مناسب بین فریمها را پر کنند.
این استاد دانشگاه که مدتی پیش خبر آسیب
دیــدن سر مجسمه و بخش هایی از آرامگاه را در
جریان ترقهبازی برخی شنیده بود کار را با جدیت
بیشتر دنبال میکند و همه توانش را برای سرعت
بخشیدن به آن به کار می گیرد« .همه بچه های
گروه نقاشی ترمهای  ۵ ، 3و  7را بسیج کردیم .آنها
که بیش از  40نفر هستند در چند دوره سر پروژه
حاضر می شوند ».رسولی می گوید تمرکزشان
را فقط روی اجرا نگذاشته اند و سعی کرده اند به
گونه ای از هدف اصلی اجــرای این پــروژه یعنی
فرهنگسازی دور نشوند .از این رو در بخشهایی از
کار دانشآموزان راهم پای دیوارها آورده ،رنگ و قلم
دستشان میدهند و از آنها میخواهند نقاشیها را
رنگآمیزی کنند.
« وقتی بچهها با داستان و پیشینه و شهرشان آشنا
میشوند دفعه بعدی که به آرامگاه بروند نگاهشان
متفاوت خواهد شد .به طور کلی تأثیری که این کار
روی بچهها میگذارد با تأثیر روی بزرگسال متفاوت
است .برای همین تا جایی که امکان دارد سعی
میکنیم دانشآموزان در جریان کار ما قرار بگیرند».
رسولی در جریان طراحی نقاشی های این پروژه
به کتابخانههای زیادی در سطح شهر مراجعه کرد
اما در کمال ناباوری با تصویرگری های موفق و یا
ناشران خوبی روبهرو نشده است .از اینرو تصمیم
گرفتهاست از تصاویر استاد زرینکلک مربوط به دهه
 ۵0استفاده کند منتها با ترکیب بندی و رنگ جدید.
«یکی از مشکالت اساسیمان هم کمبود وقت بود.
بــرای همین برخی کارهای زیرسازی را به شکل
دیگری انجام دادیم .در اصل باید کار را با سیمان
زیرسازی می کردیم اما چون زمانمان کم بود با
انتخاب دیوارهای بهتر این کمبود را جبران کردیم.
به طور کلی یک روزمان را گذاشتیم برای سفیدکردن

دیوارها و بعد شروع کردیم به اجرای طرح».
رسولی در پایان صحبتهایش از فردی که اسپانسر
رنگ این پروژه شدهاست ،یاد میکند و میگوید:
آن فرد اصال دوست ندارد اسمش مطرح شود اما
همین که هزینه رنگ ها را برعهده گرفته به کار
سرعت بخشیده است.

شاهنامهخوانی در کنار نقاشی دیواری

شاهنامهخوانی و نقاشیشاهنامه بر دیوار شاید از
نظر فیزیکی هیچ ارتباطی با هم نداشته باشد اما
ارتباط معنوی آنها ویژگی اصلی این پروژه هنری
است .این بخش کار با تالش فرزانه قمصری که
فوقلیسانس تئاتر است ،انجام میشود .او در واقع
با شاهنامهخوانی برای بچههای مدارسی که پروژه
نقاشی در آنجا در حال اجراست بخش مهمی از کار
را انجام میدهد و معتقد است شاهنامهخوانی تأثیر
کار هنری را بیشتر هم میکند.
« وقتی وارد کالس ها می شوم در ابتدا می بینم
بچهها با اینکه نزدیک به آرامگاه زندگی میکنند،
شناخت خوبی از شاهنامه ندارند .اما بعد از چند
دقیقه شنیدن اشعار و داستانها ،از خاطراتشان
می گویند و اینکه وقتی وارد آرامگاه میشوند چه
کارهایی انجام میدهند .یعنی شروع میکنند به
صحبت کردن در اینباره و این اتفاق خوبی است».
قمصری کــارش را با توجه به گــروه سنی بچه ها
متفاوت انجام میدهد .برای دبیرستانیها اشعار را
میخواند اما برای بچههای کوچکتر داستانهایی
به زبان ساده بیان میکند « .بچهها را میآورم پای
نقاشی و خودشان شروع میکنند به تعریفکردن
داستانی که در حال تصویر روی دیوار است .نتیجه
این کار بعدها به خوبی مشخص خواهد شد البته اگر
این فعالیتها به این شکل ادامه پیدا کند».
قمصری معتقد است نمایش و شاهنامه وجوه

اشتراک زیادی دارند که برخی از آنها را نام میبرد:
«شاهنامه فردوسی یکی از نمایشیترین آثار ادبی
ایران است .شاهنامه در فصلهایی به شما توضیح
صحنه میدهد ،اتمسفر یک صحنه را به شما ارائه
میدهد و حتی شخصیتسازی میکند .در واقع
یکی از عناصر اصلی نمایش ،داستان است .یعنی
اگر ما بتوانیم داستانگوهای خوبی باشیم در آینده
نمایشنامهنویسهای قوی خواهیم شد».
قمصری میگوید اگر آنچه در ادبیات و فرهنگمان
هست به همین شکل تصویری و با حفظ اصل
روایتگری جلوی چشم آدمها گذاشته شود ،تصاویر
خوبی در ذهن ثبت میشود که ممکن است تا آخر
عمر هم باقی بماند.

اتفاقی خوب با حضور دانشجویان متخصص

آزاده برادران ،دانشجوی ترم هشت دانشکده هنر،
درحالی در این مدت با انرژی عجیبی که تاکنون
آن را احساس نکرده بود منتظر اتوبوس دانشگاه
میماند که برای رسیدن سر پروژه نقاشی دیواری از
پیش تمرکز داشت .عجیب اینکه او بعد از چندین
ساعت کار در گرما بدون احساس خستگی به خانه
برمیگشت و علت این خسته نشدنش را در متفاوت
بودن کار میبیند و انرژی خوبی که از کار کردن در
این منطقه حاشیه شهر گرفته بود.
« ایــن پــروژه بــرای من تجربه خیلی خوبی بود
همینطور برای بچههای دیگر .هر کدام از ما ابزار
کار خودمان را میآوریم و بدون هیچ انتظاری سعی
داریم کارمان را با توجه به آموخته هایمان انجام
بدهیم».
برادران که درگیریهایش در حوزه نقاشی تاکنون
اجــازه نــدادهاســت ســراغ شاهنامه بــرود ،معتقد
است این پروژه قدم بزرگی برای همهشان بوده و
امیدوار است باز هم از این قدمها برداشته شود« .
در بسیاری از پروژههای نقاشی دیواری میبینیم
افراد مبتدی کارها را به دست میگیرند .نداشتن
تخصص ،نبود نــوآوری و کپیکردن کارها اتفاقی
است که امــروزه روی بسیاری از دیوارها شاهد
آن هستیم .این یک اتفاق خوب است که افراد
متخصص مثل دانشجویان نقاشی این کار را انجام
بدهند».
این دانشجوی نقاشی که اکنون راغب شدهاست
شاهنامه خوانی را هم در برنامه های روزانــه خود
بگنجاند ،ادامه می دهد «:خیلی از دانشجویان
حاضرند داوطلبانه و بدون هیچ چشمداشتی در
پروژهها شرکت کنند ».او میگوید در ازای این کسب
تجربه ،هنری تخصصی به شهر هدیه میشود چرا
که به نظر او دانشجویی که دوره تخصصی طراحی
و رنگشناسی گذراندهاست قطعا بهتر میتواند این
هنر را در شهر نمایان کند.

شماره 2548

از میان خبرها

رضاعطاراندرمشهد

اکــران مردمی فیلم سینمایی «مصادره»
به کارگردانی مهران احمدی با حضور رضا
عطاران در مشهد برگزار میشود .به گزارش
شهرآرا ،این فیلم سینمایی که تا به امروز با
استقبال خوب مخاطبان مواجه شدهاست،
چهارشنبه  ۲6اردیبهشتماه ساعت 17:30
در پردیس سینمایی هویزه و پنجشنبه ۲7
اردیبهشتماه از ساعت ۲1تا  ۲4در پردیس
سینمایی اطلس با حضور رضا عطاران اکران
میشود.

«دارکوب»خودرابرای
اکرانآمادهمیکند

«دارکــوب» سومین ساخته بلند سینمایی
بهروزشعیبی به تهیه کنندگی سید محمود
رضوی به زودی در گروه سینمایی استقالل
اکران عمومی میشود .به گزارش مهر ،فیلم
«دارکوب» در سی و ششمین جشنواره ملی
فیلم فجر نامزد دریافت  10سیمرغ بلورین
شد و توانست جایزه بهترین بازیگر نقش اول
زن برای سارا بهرامی و بهترین بازیگر نقش
مکمل مرد را برای بازی جمشید هاشم پور
دریافت کند .ساخته جدید شعیبی بعد از
فیلم «خجالت نکش» در گروه استقالل روی
پرده میرود.

راهیابیدونمایشاز
مشهدبهمرحلهنهایی
ارزیابی«تئاترعروسکی»

مرحله نخست ارزیابی نمایشهای متقاضی
شرکت در هفدهمین جشنواره بین المللی
نمایش عروسکی تهران مبارک به پایان
رسید و اعضای هیئت انتخاب این دوره از
جشنواره در دو گروه "کــودک و نوجوان" و
"بزرگسال" ،آثار منتخب خود را برای حضور
در مرحله نهایی معرفی کردند .به گزارش
ایسنا ،نمایش "غــول بابا" به نویسندگی
مهدی سیمریز و کارگردانی محبوبه پاداش
در بخش کودک و نوجوان و نمایش "امروز
چه سالیه" به نویسندگی فرشته ابراهیمی و
کارگردانی مریم نوقابی در بخش بزرگسال
توانستند به جمع آثار منتخب برای حضور
در مرحله نهایی ارزیابی راه پیدا کنند .مرحله
نهایی ارزیابی نمایشهای متقاضی شرکت
در جشنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک
نیمه دوم تیرماه برگزار میشود .هفدهمین
جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران
مبارک به دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم
شهریورماه در تهران برگزار میشود.

