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فرهنگ و هنر

خبر

برای سومین روز درگذشت احد گودرزیانی 
با نگاه کردن به چهره او یاد بهشت می افتادم 

من از احد گودرزیانی نمی توانم خاطره ای بگویم چون نزدیک به 30 سال با 
او مأنوس، محشور و همکار بوده ام. خاطره وقتی شکل می گیرد که دو نفر با 
یکدیگر دیدار ناگهانی داشته باشند و یا حادثه خاصی برای آن ها اتفاق افتاده 
باشد،  اما من سه دهه با »احد« زندگی کردم و این رفاقت فراتر از این است که 
بتوانم با نقل خاطره ای از او یاد کنم. به هر حال بخشی از 30 سال عمری که با 
احد گذشت، بیش از هشت سال آن در دو هفته نامه »کمان« سپری شد. من 
به همراه مرتضی سرهنگی، کوروش پارسانژاد و احد گودرزیانی در این نشریه 
همکار بودیم. اگر بخواهم از احد چیزی بگویم یا بنویسم، برمی گردد به همان 

دورانی که دوهفته نامه »کمان« را راه اندازی کردیم . 
در تاریخ 75/3/11 که روز جمعه بود من این بند را به عنوان یادداشت روزانه  
از دوستانم نوشــته ام که حکایت از نزدیکی، صمیمیت و حس مشترک ما 
نسبت به هم و عالقه هایمان به دو هفته نامه »کمان« دارد. این تاریخ دو ماه و 
نیم با انتشار نخستین شماره »کمان« فاصله دارد که ما در حال آماده کردن 

مقدمات انتشار آن بودیم. 
یادداشت من این اســت: »من بودم و مرتضی سرهنگی و احد گودرزیانی. 
باقیمانده کارهای دفتر کمان را تمام کردیم، همه جا تقریباً تمیز و پاکیزه شده 
بود و خوشبختانه آشپزخانه باز دفتر کار با یک دست ظرف مالمین، 6 چاقوی 
دست دوم، یک سینی، سه قندان چینی، شکالت خوری، سماور گازی، یک 
دست لیوان، دو سطل آشغال، مایع ظرفشویی و اسکاچ شکل گرفت. شیشه ها 
را مرتضی شست، احد تا توانست جارو کشید و من حمام را شستم. به خود 
که آمدیم ساعت 4 بعد از ظهر شده بود. نیم ساعتی هم به گپ گذشت«. این 
نوشته من نشان می دهد ما چه مناسباتی با یکدیگر در این نشریه داشته ایم.    
نشریه راه افتاد. یادم هست احد برای نخستین شماره آن کاری کرد کارستان.  
آقای سرهنگی زحمت کشیده بود و زمینه گفت وگو با همسر سردار شهید 
محمدابراهیم همت را فراهم کرده بود. سرکار خانم ژیال بدیهیان پذیرفتند با 
نشریه ای که تا به حال یک شماره آن هم منتشر نشده بود، گفت وگو کنند. 
احد برای انجام این گفت وگو به اصفهان رفت. این گفت وگو در شــماره اول 
نشریه کمان منتشر شد. مطلب  منتشر شده بسیار خواندنی شد طوری که 
موجب شد ما پس از انتشار آن ، همان روش را ادامه دهیم و با دیگر همسران 
سرداران شهید که نام و آوازه بیشتری داشتند، صحبت کنیم که حتی این 
گفت وگوها در قالب کتاب هایی با عنوان »بانوی ماه« منتشر شد. آثاری که 
تبدیل به الگو شــد .  یادم می آید برنامه روایت فتح و صدا و ســیما از این 
الگو اســتفاده و برنامه سازی کردند. به هر حال ارزش این کار مربوط به احد 
گودرزیانی است، احد انسان توانایی بود. در همان بحبوحه راه اندازی »کمان« 

و مشکالتی که آغاز هر نشریه دارد، ازدواج کرد و تشکیل زندگی داد . 
نشریه »کمان« بسیار تنگدست بود و امکاناتی نداشت. هیچ کدام از ما از این 
نشــریه حقوق نمی گرفتیم . تمام کارها را به صورت رایگان انجام می دادیم. 
احد با همین شرایط هشت سال به عنوان مدیرداخلی نشریه کار می کرد و 
با ما همکاری داشت و از اول تا آخر یعنی 200 شماره نویسنده بخش خبر 
این نشــریه بود. درآمد او از جای دیگری بود. او شخصیتی داشت که تقاضا 
نمی کرد. به همین دلیل این چهره فرهنگی با آن سابقه کار در خانه اجاره ای 
زندگی می کرد و حال خانواده او که سرپرستشان را از دست داده اند با مشکل 
مواجه هستند. او بسیار بی توقع بود. در مراسم خاکسپاری در مورد شخصیت 
او صفت»بی درخواست« عنوان شد که برازنده او و واقعاً همین بود. الیه دوم 

نداشت و با نگاه کردن به او می شد هم ظاهر او و هم باطنش را حس کرد. 
با کمتر کسی مسائلش را درمیان می گذاشت. بیماری که او را به زانو درآورد و 
عمر او را در 50 سالگی گرفت از همه ما مخفی بود. یک هفته مانده به رحلت 
او متوجه شدیم احد ناراحتی قلبی دارد. همه تعجب کردیم چرا کسی از این 

مسئله مهم خبر ندارد. 
من هر وقت به چهره او نگاه می کردم یاد بهترین تصور ممکن می افتادم که 
در ذهن من بهشت خداوند است. این حس مربوط به االن نیست که او رفته، 

من همیشه چنین حسی نسبت به او داشته و دارم. 

 فرهنگ و هنــر/ فاطمه عامل نیک زمانی 
که پای دردودل اهالی تئاتر در شهرســتان ها 
می نشــینیم اغلــب از انباشــت امکانــات در 
پایتخــت گله مند هســتند و معتقدند باید در 
توزیــع امکانات در بین اهالــی تئاتر با عدالت 
بیشــتری برخورد شــود. برخی کارشناســان 
معتقدند برگزاری جشــنواره های استانی یکی 
از راه های کمک به تئاتر شهرستان هاســت و 
می تواند از تمرکززدایــی بکاهد. این درحالی 
اســت که در ســال های اخیر جشــنواره های 
اســتانی از رونق افتاده اند. دلیل این بی رونقی 
را می توان در شــرایط برگزاری جشــنواره ها، 
امکانات فنی تاالرها، آماده نبودن شهرها برای 
پذیرایی از گروه های نمایشی، بی عالقگی مردم 
بــه چنین رخدادی در شهرشــان و همچنین 
همکاری نکردن برخی از مسئوالن آن شهرها 
دنبــال کرد. بــا وجود این مشــکالت به نظر 
می رسد دیگر نســخه جشنواره های استانی به 
کار اهالــی تئاتر شهرســتان ها نمی آید و باید 
به دنبال راهــکاری غیرمقطعی و مؤثر در این 

حوزه بود. 

 مشهد قطب اول تئاتر در کشور است
»مســعود حکم آبادی« که تولید چند اثر مهم 
تئاتری مشهد را در سه سال گذشته در دست 
داشــته در پاســخ به خبرنگار مــا که چطور 
می توان از ظرفیت های تئاتر شهرستان ها برای 
مقابله بر تمرکززدایی در تئاتر ایران اســتفاده 
کرد، اظهار کرد: تئاتر خوب هر کجای کشــور 
اجرا شود مخاطب خودش را دارد و این قضیه 
بارها ثابت شده  است. به عنوان مثال در مشهد 
ما تجربــه اجرای همزمان دو اثر را داشــتیم. 
یکی کاری که متعلق به گروه مشــهدی بود، 
اثــری دیگر با حضــور چهره های ســینمایی 
که نتوانســت به توفیق دســت پیدا کند. این 
نشان دهنده این است که تئاتر خوب مخاطب 
خــودش را دارد. به اعتقاد مــن دلیل این امر 
این است که مخاطبان تئاتر باهوش شده اند و 
بیشتر از اینکه به دنبال چهره باشند، به دنبال 
کیفیت کار و ســابقه گروه مدنظرشان هستند 
تا اینکه بخواهند فالن چهــره را روی صحنه 

ببینند یا نبینند. 
مســعود حکم آبادی در ادامه افزود: به همین 
دلیل تئاتر خوب همه جا مشــتری خودش را 
دارد. فقط شرایطی در شهرستان ها وجود دارد 
که ســر راه این مخاطب هوشمند و اثر خوب 

مانع ایجاد می کنند. 
وی در ادامــه با بیان مشــکل قدیمی کمبود 
سالن در شهرستان ها گفت: مشکل نبود سالن 
در شهرســتان ها مســئله ای قدیمی است که 
هنرمندان را اذیت می کند. اکنون در مشــهد 
ما به شدت درگیر کمبود سالن هستیم و این 
مســئله موجب می شــود نوبت اجرا در سالن 
اصلی تئاتر شــهر در مشهد ســال به سال به 

گروه ها نرسد. 
در کنار آن زمان هایی هم هســت که ما شاهد 
هســتیم سالن خالی است و هیچ اجرایی روی 
صحنه نمی رود و این نشــان دهنده بی نظمی و 

مدیریت ضعیف در این حوزه است. 
این تهیه کننده تئاتر در ادامه افزود: به اعتقاد 
من اگر مشکل سالن البته سالن استاندارد، نه 
ســالن های خصوصی که تنها برای درآمدزایی 
شکل گرفته اند، حل شــود بخش عمده ای از 

مشکالت حل خواهد شد. 
حکم آبادی بــا بیان اینکه مشــهد قطب اول 
تئاتر در کشور است، افزود: شما می شنوید که 
مشــهد قطب دوم تئاتر در کشور است، البته 
مــن این ادعا را رد می کنــم، چرا که معتقدم 
مشــهد قطب اول تئاتر در کشــور است. من 
مدعی هســتم که تئاتر مشهد از نظر کیفیت 

از تئاتر پایتخت جلوتر است. 
در سه سال گذشــته بدون شک برنده اصلی 
جشــنواره های تئاتر فجر یک شهر بوده است؛ 
مشهد. گروه های تئاتری در این شهر عالوه بر 
این حضورهای بین المللی در کشورهای دیگر 
نظیر ایتالیا، اوکراین، نپــال و ترکیه را تجربه 
کرده اند. مشــهد شهری اســت که به واسطه 
شــرایط فرهنگی اش فرصت رشد تئاتر در آن 
افزایش یافته و با تکیه بر گذشته ای درخشان، 
موفق می شــود تئاتر را به عنــوان یک کاالی 
فرهنگی توســعه دهد. تئاتر در مشهد پیشرو 

است.
وی در ادامه گفت: منتها از نظر اقتصاد تئاتر به 
دلیل تعدد ســالن ها و تفاوت شرایط اقتصادی 
مخاطبان در تهران و اســتقبال بیشترشــان 
از تئاتر بــه همراه تبلیغات بیشــتر و مؤثرتر، 
طبیعی اســت که تئاتر تهــران از نظر اقتصاد 

جلوتر از شهرستان ها حتی مشهد باشد. 
بــا این وجــود به نظــر من تئاتر مشــهد در 
گســتره خودش ظرفیت باالیــی دارد. اکنون 
آمارها نشــان می دهند تئاتر مشــهد با همین 
ظرفیت های محدود گاه تا 200 میلیون تومان 
گیشه دارد. در تهران اگر تئاتری به این فروش 
برسد به این معناست که خیلی خوب فروخته 
و تعدادشان در ســال اندک است. البته بحث 
تئاترهای پرهزینه که به عنوان تئاتر الکچری 
از آن ها یاد می شــود که تا یک، 2 میلیارد هم 
می فروشند، از این مقوله جداست، اما در گرید 
تئاترهای معمولی، تئاتر مشــهد دارای جایگاه 

خوبی از نظر گیشه است.

 نمی توانیم از هنرمند توقع داشته 
باشیم در شهر خودش بماند

اکنــون ما هنرمندان مشــهدی، شــیرازی و 
اهوازی بسیاری داریم که در واقع موجب رونق 
تئاتر تهران شده اند، اما ما نمی توانیم از هنرمند 
توقع داشته باشــیم در شهر خودش بماند. به 
نظر شما اگر نوید محمدزاده شهرستان را رها 
نمی کرد، اکنون به این جایگاه رســیده بود؟ یا 
به عنوان مثال اگر آقای کیانیان از مشــهد به 
مرکز نمی رفتند به این درجه رســیده بودند؟ 
خیلی از هنرمندان دیگــر را می توان نام برد.

ســرانجام هنرمند باید از یک جایی مهاجرت 
کند تا بتواند به جایگاهی که شایسته اش است 
برسد. در کنار آن ما هنرمندان بزرگی را داریم 
کــه در زادگاه خود مانده و مهاجرت نکرده اند. 

نمونه اش آقــای صابری و آقــای حاتمی نژاد 
این ها افرادی هســتند که دلشــان برای تئاتر 
شهرشان سوخته و مانده اند، اما گاه شرایط به 
گونه ای است که شما ناچارید کار همین افراد 

را برای اجرا به تهران ببرید. 
شــاید اگر این هنرمندان 30،20 ســال پیش 
شهرشــان را رها می کردند اکنــون به جایگاه 
متفاوتی رسیده بودند، هر چند تئاتر شهرشان 
زمین می خورد. پس بــه اعتقاد من این توقع 
غلطی اســت در زمانی که شــرایط به شکل 
عادالنــه وجود ندارد، از هنرمنــد بخواهیم از 

پیشرفت چشمپوشی کند. 
ایــن تهیه کننــده تئاتر در خصــوص جایگاه 
جشنواره های شهرستانی برای رونق تئاتر اظهار 
کرد: ما یک مشکل بزرگ در تئاتر به خصوص 
در مشــهد داریم آن هم بحث جشنواره زدگی 
اســت. گروه ها تالش می کنند تــا خود را به 
جشنواره ها برســانند. جشــنواره ها عایدی و 

درآمدشان خیلی کمتر از جشنواره هاست. 
به عنوان مثال تئاتری مانند »پیانســتولوژی« 
در اجرا حدود 100 میلیون تومان می فروشد، 
اما در جشــنواره در نهایت به شما 10 میلیون 
تومان می دهند و در عوض شما چیزی حدود 
30 میلیون تومان برای آمدن به این جشنواره 

مجبورید هزینه کنید. 
این جشنواره بیشــتر یک ارضای روحی است 
برای هنرمند که برود هنرش را نشان دهد. از 
طرف دیگر جشــنواره های استانی مدتی است 
به دلیل کمبود امکانات و مشــکالت از رونق 
افتاده اند. هنرمندان به دلیل مشــکالت مالی 
سراغ این جشنواره ها نمی روند و افراد نام آشنا 

حتی برای داوری حاضر نیســتند حضور پیدا 
کنند. جشــنواره ها برای جذب مخاطب مؤثر 
نیســتند و همان طور که گفتــم تنها به درد 

ارضای روحی هنرمند می خورند. 
به اعتقاد من هر شهرستانی برای خودش یک 
پیشکســوت و اســتادی دارد. در کنار حضور 
این پیشکســوت ها همت هنرمندان و حمایت 
مســئوالن هم مهم اســت که پای کار باشند 
و تئاتر شهرشــان را ســرپا نگه دارند. ارشــاد 
در حــال حاضر چه کمکی بــه تئاترمی کند؟ 
شهرداری چه می کند؟ اکنون به نظر می رسد 
حتی موفقیت گروه ها هیچ اهمیتی برای ارشاد 
ندارد و تنها به عنوان آمار در پایان سال از آن 

بهره می برند. 
وی در پایــان با بیــان اینکه اجــرای عموم 
مهم ترین دلیل رونق تئاتر است، تصریح کرد: 
اجرای عموم مهم ترین الزمه اش وجود ســالن 
اســت. اگر همین ســالن هایی که هستند به 
درســتی تخصیص داده شوند، مطمئن باشید 
ما یک شــب خالی نخواهیم داشــت. تجربه 
تئاتر مشــهد در اجراهای عمومی ثابت کرده 
کار خــوب مخاطب خــودش را پیدا می کند، 
اما این مســتلزم این است که به همه گروه ها 
زمان داده شــود و بتوانند در زمان مناسب و 
سالن اســتاندارد اثرشان را پیش روی مخاطب 

ارائه دهند. 

 حضور تماشاگر به گروه های تئاتر 
انگیزه می دهد

رضا گشتاســب، یکی از درام نویســان مطرح 
کشورمان نیز در خصوص تمرکززدایی از تئاتر 
با اشاره به رونق تئاتر در برخی از شهرستان ها 
ماننــد مشــهد، گفت: مــا گزارش های خوبی 
از بعضــی از شهرســتان ها در خصوص رونق 
اجراهای تئاتــر داریم. به خصــوص در مورد 
مشــهد در یکی دو ســال اخیر ما دیدیم که 
اجراهای موفقی در این شهر برگزار شده  است. 
این حضور تماشــاگر و رونق ســالن ها موجب 
ترغیب گروه های تئاتر می شــود. به خصوص 
گروه های تهرانی با دیدن این حضور به سمت 
حضور در شهرستان ها ترغیب می شوند، چون 
می دانید که فــروش در تهران هــم گاهی با 

مشکل روبه رو است. 
وی در ادامه با اشاره به حضور چهره ها در تئاتر 
افــزود: البته این مســئله و تضمین فروش در 
شهرستان ها بیشتر مخصوص گروه هایی است 

که انرژی شــان را بیشتر از محتوا روی حضور 
چهره ها گذاشته اند. 

این گروه ها متصور هستند که با تمرکز بر بازیگر 
چهــره می توانند یک شــیفتگی در مخاطب 
شهرستانی ایجاد کنند، چون دسترسی به این 
دوستان به شکلی که در تهران وجود دارد در 
شهرستان ها ممکن نیســت و عالقه مندان به 
هنر تئاتر در شهرستان ها نمی توانند در سالن 

شاهد حضور این چهره ها باشند.
نویسنده نمایش »دستایت کوممحسن «با بیان 
اینکه حضور آثار گروه های مطرح شهرســتانی 
در سایر شهرستان های کشور با دشواری همراه 
اســت، اظهار کرد: برای من تئاتر شهرســتان 
که چهــره ندارم و می دانم به هر اســتانی که 
بروم آن اســتان هم مانند ما درگیر مشکالت 
مالی اســت و حتی از پس اســکان گروه ما و 
ســایر هزینه هــا برنمی آید، حضور در ســایر 
شهرستان ها دشوار است. همچنین استان هایی 
هستند که سالن های نمایش در آن ها دیگر در 
اختیار اداره کل نمایش یا انجمن ها نیســت و 
بخش خصوصی آن ها را اداره می کند. مشخص 
اســت که آن ها روی گروه های شهرستانی که 
بدون حضور چهره ها هســتند، سرمایه گذاری 
و ریســک مالی نخواهند کــرد. البته بعضی از 
دســتورات وجود دارد ماننــد تبادل گروه ها و 
همچنین در جشــنواره های استانی بنا بر این 
بود که گروه های برتر در استان ها اجرا داشته 
باشــند، اما این برای همه گروه ها نیســت و 

معدود به یک، دو گروه است. 
با همه این موانع مــن معتقدم کارهای خوب 
خیلی از شهرســتان ها اگر به هــر جا بروند و 

تئاتر اجرا کنند، موفق خواهند بود.

 تئاتر تهران را 
شهرستانی ها رقم زده اند

این نویسنده تئاتر در ادامه با بیان اینکه عمده 
حضــور بزرگان تئاتر از شهرســتان ها شــکل 
گرفته است، در خصوص مهاجرت اهالی تئاتر 
از شهرستان ها به مرکز عنوان کرد: اصوالًعمده 
حضــور بزرگان تئاتر از شهرســتان ها شــکل 
گرفته اســت. این بزرگان معموالً هنرمندانی 
بوده اند که به ناچار از شهرستان خود مهاجرت 
کرده و برای ادامه کار به تهران رفته اند. پرسش 
اینجاست چرا؟چون امکانات در شهرستانشان 
برای ادامه حیات تئاتر وجود نداشــته اســت. 
ایــن اصطــالح تمرکززدایی بــه نوعی پاک 
کردن صورت مسئله اســت چون اهالی تئاتر 
شهرستان به مرور در برابر مشکالت عالقه شان 
را بــه حضــور در استان هایشــان از دســت 
می دهند. منابع نیست، امکانات نیست و آنچه 
را ما به عنوان یک گــروه تئاتری می خواهیم 
در اســتانمان وجود ندارد، پس ناچار به کوچ 
می شــویم. بعد موضع می گیریم که یک تئاتر 
در تهران وجود دارد و یک تئاتر در شهرستان. 

باید با تمرکززدایی مقابله کرد.
وی افزود: اگر توجــه کنید تئاتر تهران را هم 

خود ما شهرستانی ها رقم زده ایم. 
اکنــون نزدیک به 90درصد از بــزرگان تئاتر 
افرادی هستند که در سال های دور در کنار ما 
در جشنواره های استانی بوده اند و بهتر و برتر 
از ما کار کرده اند و دیده شــده اند، اما درادامه 
دریافته اند امکانات برای ادامه فعالیتشــان در 
شهرستان ها محقق نیست و به ناچار به تهران 
رفته اند. پس این خود ما شهرستانی ها هستیم 

که تمرکز تئاتر را در تهران رقم زده ایم. 
گشتاســب در پایان گفت: متأســفانه در حال 
حاضــر اگر هــم اقبالــی بــرای تمرکززدایی 
وجود دارد، باز هم عالقه به ســمت دعوت به 
چهره هاست و گروه های شهرستانی حضورشان 

با مشکل مواجه است. 
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مجموعه ای از پنج داستان بلند رضاوحید منتشرشد

»نان خون« نگاهی تازه در روایت عاشورایی 
سروده هایی تقدیم به رهبر فرزانه انقالب

»روح سبز ما! بهار ما! سالم« برای پروانه های ایران زمین منتشر شد
فرهنگ و هنر: پیشــنهاد امروز بــرای مطالعه مجموعه 
داستانی عاشورایی اســت که به تازگی  توسط انتشارات 

نیستان روانه بازار کتاب شده است. 
»نان خون« عنوان مجموعه ای از پنج داستان بلند رضاوحید 
است که با نگاهی تازه به ماجرای عاشورا نوشته شده است. 
این داستان ها با عنوان راشن، نان خون، حسانه، راحله جراح 

و کفتار نوشته شده است.
مهم ترین و هنرمندانه ترین اتفاق در این مجموعه داستان 
کشــف زاویه دید و ســاختاری تازه برای روایت است. با 
وجود اینکه در نگاه ابتدایی داستان درباره موضوعی بازگو 
شــده است که تقریباً تمامی مخاطبان آن درباره آنچه در 
آن گذشــته اطالعات قابل توجهی دارند، اما نویســنده با 
هنرمندی تمام توانسته درامی تازه را در دل این ماجرا خلق 
کند. وی برای کشــف و اجرایی کردن این اتفاق به سراغ 
کشف و خلق چهره های حاشیه ای و نادیده مانده در بستر 

رمان رفته و از زاویه دید آن ها ماجرا را روایت کرده است.
وحید با شناخت کلید واژه های مناسب و صحیح برای روایت 
از ماجرایی چون عاشورا و آنچه در دشت کربال بر اصحاب 
امام حسین)ع( گذشت، او درامش را از زاویه دید افرادی به 
ظاهر کم اهمیت در دل این رویداد روایت می کند، اما همین 
افراد هستند که در نهایت نگاهی تازه به این واقعه را خلق 
می کنند و مخاطب را در پایان در بهت و حیرت فرو می برند. 
شاید بتوان اوج این هنر را در روایت نخست این کتاب و از 
زبان یک تیمارکننده اسب دید؛ فردی که تمام زندگی اش 
را در کار تربیت و پرســتاری از اسب گذرانده و به طمع به 
دست آوردن مزدی برای کابین  کردن دختر دلخواهش که 
او را به خاطر شکســت در یک مسابقه سوارکاری از دست 
داده اســت، پایش به لشکر عمرسعد باز می شود و در آنجا 
طمع به ذوالجناح می بنــدد، اما در نهایت او را چیزی جز 
جنون حاصل نمی شود. جنونی که ناشی از آن  چیزی است 

که در روز عاشورا از اسب و راکبش می بیند.

رضا وحید هر یک داســتان های این مجموعه را در قالب 
یک تکست به هم پیوســته و بلند در چند بخش روایت 
کرده اســت. هر کدام از این داستان ها از منظر زاویه دید 
و شــخصیت پردازی دارای تغییرات و اســتراتژی خاص و 
منحصربه خود هســتند و وحدت موضــوع محوری مورد 
روایت اســت که آن ها را در قالب یک مجموعه گرد آورده 

است.
وحید در روایت خود تالش بســیاری بــه خرج داده تا به 
ادبیات روایی متناسب به سال و زمان روایت این اثر دست 
پیدا کند و از عبارات و ســاختاری برای جمله پردازی بهره 
ببرد که به این ســاخت تاریخی نزدیک اســت و در عین 
حال کلیت داســتان و فضاســازی آن به شــکلی نوشته 
نشــده که یادآور ادبیات ســنگین و سخت خوان تاریخی 
ایران باشــد و مخاطب را برای درک خود دچار سردرگمی 
کند. از این منظر است که تالش نویسنده برای این تلفیق 
اتفاقی هنرمندانه و ســتودنی از کار درآمده و به مشتاقان 
داستان های تاریخی و مذهبی نوید اتفاقی تازه در ادبیات 

داستانی را می دهد.
انتشارات نیستان مجموعه داستان بلند »نان خون« را در 

192 صفحه با قیمت 35 هزار تومان منتشر کرده است.

فرهنگ و هنر: مدیرعامل به نشر )انتشارات آستان قدس 
رضوی( از بازسازی و انتشــار کتاب »روح سبز ما! بهار ما! 
ســالم« شامل سروده هایی کودکانه به محضر رهبر معظم 

انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی به نشــر، حسین سعیدی با بیان 
اینکه کتاب »روح سبز ما! بهار ما! سالم« تولید گروه کودک 
و نوجوان انتشارات به نشر با عنوان »کتاب های پروانه« است، 
اظهار کرد: مجموعه اشــعار این اثر به کوشش سیداحمد 
میرزاده و سروده هایی از شاعران انقالبی با تصویرگری وحید 

خاتمی روانه بازار کتاب شده است.
وی با بیان اینکه مجموعه اشعار کتاب »روح سبز ما! بهار ما! 
ســالم« برای رهبر فرزانه و گرانقدر انقالب اسالمی سروده 
شده اند، افزود: »روح سبز ما! بهار ما! سالم« پیش از این در 
قطع رقعی و با تصویرگری متفاوت در دو نوبت و با مجموع 

تیراژ 8 هزار نسخه به چاپ رسیده است.
به گفته مدیرعامل به نشر گروه کودک و نوجوان به نشر 
از سال 1376 فعالیت خود را آغاز کرده و در این مدت 
حدود 3 هزار عنــوان کتاب با تیراژ تولیدات 8 میلیون 
نســخه در موضوعات و قالب های ادبی متنوع منتشــر 
کرده که این آثار در طول سه سال گذشته با تمرکز بر 
موضوعات دینی و ارزش های نظام والیی به لحاظ کمی 
و کیفی رشــد چشمگیری داشــته و با استقبال بسیار 

خوب مخاطبان رو به رو شده است.
وی یادآور شــد: مجموعه اشــعار کتاب »روح سبز ما! 
بهار ما! ســالم« شامل سروده هایی از »حمید هنرجو«، 
»شــاهین رهنما«، »ســید سعید هاشــمی«، »محمد 
عزیزی«، »افشــین عالء« و »سیداحمد میرزاده« است 
که با عناوینی همچون آفتابــی دیگر، باغ عاطفه، او...، 
مثل خنده پدر، دســت های ما، دســتی که بوی جبهه 
دارد، مدینه و تهران، دست خدا، آیینه ایمان و دعا که 
می کنــی؛ از زبان فرزندان ایران اســالمی برای رهبری 

مهربان سروده شده اند.
سعیدی خاطرنشان کرد: بازسازی و چاپ کتاب شعر »روح 
سبز ما! بهار ما! سالم« با تصویرگری متفاوت در 28 صفحه و 
قطع رحلی با شمارگان 500 نسخه در دسترس عالقه مندان 

به کتاب و کتاب خوانی قرار دارد.
در چندیــن بیت از اشــعار ایــن کتــاب می خوانیم: 
»حســینیه پر از فرشتگان بود؛ زالل اشک بچه ها روان 
بود/ کسی به غیر یا خدا نمی گفت؛ کسی خوش آمدی 
به ما نمی گفت/ کســی نمی شــنید بوی خنده؛ دلش 
گرفته بود یــک پرنده/ چقدر منتظر شــدیم اما؛ نبود 
مهربان مــا، خدایا.../ که ناگهان دمید مثل خورشــید؛ 

فرشته قشنگ شهر امید«.
عالقه مندان برای آگاهی از اخبار به نشــر و مشاهده و تهیه 
سایر محصوالت انتشارات آستان قدس رضوي می توانند به 
نشانی اینترنتی www.Behnashr.com یا فروشگاه های 
سطح شهر مشهد و نمایندگي های سراسر کشور مراجعه 
کنند؛ همچنین سامانه پیامکی به شماره 30003209 یا 
کانال اطالع رسانی به نشر از طریق پیامرسان های بله و ایتا به 
آدرس @behnashr نیز از دیگر راه های برقراری ارتباط با 

این انتشارات است.

اهالی تئاتر از راهکارهای تمرکززدایی در این هنر می گویند

نمایش خوب هرجا اجرا شود، مخاطب دارد

 اجرای نمایش برگزیده جشنواره فتح خرمشهر 
در تماشاخانه سرو

فرهنــگ و هنر: نمایش »حال 
همه ما خوب اســت« اثر برگزیده 
بیست ودومین جشنواره تئاترفتح 
خرمشــهر بــا حمایــت انجمن 
تئاترانقــالب و دفــاع مقدس در 

تهران به اجرای عمومی می رود.
نمایش »حال همه ما خوب اســت« براساس نمایش نامه ای از باقر سروش و 
به کارگردانی علیرضا همتیان در تماشاخانه سرو انجمن تئاترانقالب و دفاع 
مقدس  از فردا به روی صحنه می رود. رضا یاوری، پریســا دوســتی، نازنین 
رفیعی و امیرحسین محمدی بازیگران این نمایش هستند. این نمایش چهار 
جایزه شامل جایزه تقدیر از بازیگری زن، جایزه دوم بازیگری مرد، جایزه سوم 
نویسندگی و جایزه سوم کارگردانی را از بیست و دومین جشنواره تئاتر فتح 
خرمشهر کسب کرده است. این نمایش از سه شنبه سوم دی ماه تا 13 دی 
ماه 98 از ساعت 19:30در تماشاخانه سرو انجمن تئاترانقالب و دفاع مقدس 

پذیرای عموم عالقه مندان خواهد بود.

»شاه رگ« سریال شبکه دو در رمضان 99
مجموعه  تصویربــرداری  فارس: 
بــه  »شــاه رگ«  تلویزیونــی 
کارگردانی »سیدجالل اشکذری« 
»محمدرضــا  تهیه کنندگــی  و 
شفیعی« در حال حاضر در شهرک 
سینمایی دفاع مقدس ادامه دارد.

این مجموعه در 30 قسمت 45دقیقه ای برای پخش در ماه مبارک رمضان 
ســال 99 تولید می شود و بناست از شبکه دو سیما پخش شود.  بنا بر این 
گزارش، گروه ســازنده این سریال در حال حاضر در شهرک سینمایی دفاع 
مقدس حضور دارند و بناســت در روزهای آینده برای ادامه تصویربرداری به 
شهرک سینمایی غزالی بروند. داستان »شاه رگ« که در حال و هوای دهه 60 
روایت می شود به قلم کریم لک زاده به نگارش درآمده و نیما رئیسی، عباس 
غزالی، مهدی سلوکی، سیروس گرجستانی، آزاده زارعی، امید روحانی، شادی 
کرم رودی، افســانه کمالی و ... بازیگرانی هستند که در این سریال به ایفای 
نقش می پردازند. در خالصه داستان »شاه رگ« آمده است: در سال های ناآرام 
پس از انقالب در سال 60، گروه ویژه ای برای یک عملیات بزرگ فراخوانده 
شدند. این گروه مسئولیت بزرگی بر عهده دارند؛ چرا که عقربه های چندین 

بمب در تهران در حال حرکت است... .


