دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

نقدی فرهنگی بر یک رفتار اجتماعی

گلزاریسم!

آفتاب یزد – یوسف خاکیان :یک ویدئوی کوتاه بود ،با زمانی نردیک
به سه دقیقه ،آقای مجری نشسته بود و در مقابلش چند نوجوان دختر و
پسر صف کشیده و روی صندلیهایی نشسته بودند .عنوان ویدئو این بود:
اگر گلزار نباشه ما هم نیستیم!!!
گریه هواداران رضا گلزار
بهدیالوگهایشانتوجهکنید:
مجری :گلزار اگر نیاز به قلب داشته باشه کیا حاضرن قلبشونو بهش بدن؟
دست تمام نوجوانانی که در آن سالن نشسته بودند باال رفت.
مجری :دنیای بدون محمدرضا گلزارو میخوام برام تصور کنید.
یک ملودی غمگین (گریه آور) پخش میشود و نوجوانانی که شاید حتی
 18سالشان هم نشده باشند مقابل دوربین نشستهاند و هر کدام چیزی
میگویند:
اولی :داره گریهام میگیره.
مجری:چرا؟
همان اولی :تصورش خیلی سخته خب واقعا.
دومی :اصال نمیشه تصورش کرد.
اولی:ایشوننباشنمنمنیستم.
سومی بدون اینکه حرفی بزند بغضش میترکد و میزند زیر گریه.
مجری :چی شد؟
حاال اولی و دومی هم به تبعیت از سومی به گریه میافتند.
مجری برای اینکه این سه نفر را که هر سه دختر هستند آرام کند ،میگوید:
بچههاتصور!اصالواقعینیست.
هر ســه با هم در حالیکه صدایی محزون دارند میگویند :تصورش هم
سخته.سومیباهمانگریهمیگوید:ایشوننباشهمنمنیستم.
سه دختر دیگر که تقریبا از سه نفر قبلی کمی بزرگترند ،مقابل دوربین
قرار میگیرند .مجری به یکی از دختران اشاره کرده و میگوید« :اون خانم
نگفته میزنه زیر گریه ،چی شد االن؟»
یکی دیگر از دختران میگوید« :طاقت فرسائه ،اصال نمیشه ،دوام نمیاریم،
نمیتونیم».بعدبغضشمیترکدوسربهزیرافکندهباگریهمیگوید«:اصال
نمیشه،خیلیسخته»
کات
تصویر بعدی سه پسر را نشان میدهد که میتوان گفت تقریبا هفده هجده
سال دارند .یکیشان میگوید« :نمی تونم ،اصال نمیتونم»
مجری به نفر دوم میگوید« :شما چی آقا؟ هوادار یازده ساله گلزار»
نفر دوم« :واقعیتش من اصال بحث طرفداری و این حرفها رو ما میذاریم
کنار ،من اصال یه جوری وابســته به ایشون شدم ،نمیتونم بخوام درک
کنم که بخوام چنین چیزی رو به خودم بفهمونم ،هر لحظه بهش فکر
میکنم قطعا حالم بد میشه ،ایشون حتی وقتی مسافرت میره ما حس
میکنیمکهتهراننیست،حالمونبده.دلمونمیگیره،اصالتهرانبرامون
یه جورایی سیاهه ،تا بخواد برگرده ،البته به ایشون حق هم میدیم بره به
کار و زندگیش برسه ،اما ما گذشته از این مسائل دلتنگشان میشویم».
نفر ســوم« :من راستش نمیتونم تصور کنم چون تو زندگیم بیانگیزه
میشم اگه اتفاق بیفته» .
کات
تصویر بعدی سه دختر را نشان میدهد که تقریبا همسن و سال همان
سه دختر اول هستند .یکیشان میگوید «:اون موقع دیگه دنیایی هم برای
مننیست»
آگهی فقدان اسناد عادی"

بــرگ ســبز اپتیمــا مــدل  2010ش شاســی:
 knagh414ba5431697ش موتورg6eaaa464307:
ش پالک 20 :ایران  687ج  68مفقود گردیده و فاقد
اعتبارمیباشد.
آگهی فقدان اسناد عادی"

اســناد صلح عادی منعقده فی مابین اینجانب بیتا
هروی در مقام مصالح وخانم شهین بقایی در مقام
متصالح مربوط به امالک موروثیام در تیرماه ۱۴۰۰در
تهران مفقود شده واز درجه اعتبار ساقط است.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب کیاناز عارفی فرزند
مهدی به شماره شناسنامه  ۱۱۳۴۵صادره از مشهد
مقطع کارشناسی رشــته حقوق قضائی صادره از
واحد دانشگاهی بیرجند با شماره  ۲۲۱۵۲۱و تاریخ
 1388/۰۸/۲۷مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار
میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به نشانی بیرجند
– انتهای خیابان آیت اهلل غفاری ارسال نماید.
مفقودی

سند ،برگ سبز ،کارت خودرو سمند ایکس  ۷مدل
 ۸۶رنگ سفید شــماره شاسی  70311873شماره
موتور  12486167233پالک  ۴۶۶ - ۵۴ب  ۵۸رضا
حسینی فهرجی شماره ملی  ۴۴۳۰۹۰۹۸۹۱مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

برگ ســبز کامیون کشــنده دانــگ فنگ تیپ
 DFL4180-999 (T375)4*2مــدل  1391رنگ
سفید روغنی به شــماره پالک 615ع – 16ایران 29
به شماره موتور  ISLE3753087676500و شماره
شاسی  NADG3DV21CH612377به نام فردین
بهرامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

برگ ســبز کامیون کشــنده دانــگ فنگ تیپ
مدل  1391رنگ ســفید روغنی
به شــماره پالک 799ع – 25ایران  29به شــماره
موتور  ISLE3753087698949و شــماره شاسی
 NADG3DV28CH611063به نام فردین بهرامی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

کات .فیلم تمام شد .اما از جایتان تکان نخورید ،با شما حرف داریم .نظرتان
درباره این اظهارات چیست؟ شما به عنوان پدر و مادر ،به عنوان برادر یا
خواهر بزرگتر نسبت به این احساسی که این نوجوانان درباره سلبریتی
محبوب خودشان دارند ،چه نظری دارید؟ موافقشان هستید؟ مخالفید؟
نظری ندارید؟ میگویید« :باالخره هر کسی یه چیزی دوست داره و اینا
هم گلزار رو دوس دارن؟» مسلما هر کسی یک نظر و عقیدهای دارد اما
یک چیز واضح و مبرهن اســت ،اینکه جوان و نوجوان باید با پدر ،مادر
و بزرگترش خیلی رفیق باشد که بیاید حرفهایی که میتواند به دوست
همسن و سال خودش بگوید ،به آنها بگوید .این یعنی اگر هم پای چنین
عشق و عالقهای از سوی بسیاری از نوجوانان به آقای بازیگر وجود داشته
باشد ،خیلی از پدران و مادران از آن بیخبرند ،چرا که در این روزگار وانفسا
پدر و مادر از صبح تا شب دنبال یک لقمه نان میگردند تا شکم خانواده
را سیر کنند و این یعنی دیگر چه کسی وقت رفاقت با فرزندش را پیدا
میکند؟ خب! با این تفسیر تکلیف این نوجوان چه میشود؟ او که نمیداند
این عشــق و احساس گذراست و چند سال بعد او هم به جرگه کسانی
مانند آقای مجری محترم میپیوندد که از احساس طرفداری این نوجوانان
به گلزار تعحب میکند ،او تنها زمان حال را میبیند و چشمان سبز رضا
گلزار را و فیلمهایی که او در سینما و شبکه نمایش خانگی بازی میکند ،او
طرفداریکهنرپیشهاست،اینموضوعفینفسههیچایرادیندارد،باالخره
آنهاطرفدار یکسلبریتیهستندو شایدهنگامیکهاورادرخیابانببینند
به سمتش بروند و با او عکس سلفی هم بیندازند ،مانند خاطرهای که دواین
جانسون بازیگر مشهور سینمای هالیوود تعریف میکرد ..او میگفت :یک
روز در خیابان در حال رانندگی بودم که بر اثر حواس پرتی با شــدت با
خودروی جلوییام تصادف کردم ،هنگامی که از ماشین پیاده شدم انتظار
هر رفتاری را داشتم و چون مقصر بودم خودم را آماده عذرخواهی کردم،
اما وقتی راننده خودروی جلویی که ماشــینش درب و داغان شده بود از
خودرویش پیاده شد و مرا دید ،فورا فهمید که من همان «راک» معروف
هستم ،او به جای اینکه داد و قال راه بیندازد و پلیس خبر کند آمد و مرا در
آغوش گرفت و گفت :من از طرفداران تو هستم ،میشه یه عکس سلفی با
من بندازی؟» مرد راننده جلویی شاید بیش از چهل سال هم سن داشته،
اما باالخره او هم میتوانسته و حق داشته طرفدار یک بازیگر باشد و این
طرفداری حتی تا حدی بوده که به جای گرفتن خسارت خودرویش ،راک
را در آغوش گرفته و با او عکس سلفی میاندازد .اما همانطور که گفتیم
راننده خودروی جلویی یک مرد بزرگسال بوده و این یعنی به آن درجه از
تجربه و مهارت در زندگی رسیده که اقدامی را انجام دهد که عقالنی ست و
نه احساسی .باالخره در سن و سال باالی سی سال آدمی در تصمیمگیری
هایش بیشتر عقالیی رفتار میکند تا احساسی .مفهوم این جمله آن است
که رفتاری که آدمها در سن باال مرتکب میشوند عمدتا رفتار منطقیتری
ســت ،اما در ابتدای این گزارش بیان کردیم که آن گروه از افرادی که در
آن ویدئوی کوتاه حضور داشتند کم سن و سال بودند ،تجربهای نداشتند،
سرد و گرم زندگی را نچشیده بودند ،به همین دلیل تا صحبت گلزار میشد
اشکشان در میآمد ،صحبت مرگ و نیاز به قلبش که میشد که دیگر هیچ.
به پاسخهایی که میدادند خوب توجه کنید .تمام جوابها کامال احساسی
بوده و منطقی در آنها وجود ندارد ،هیچ ایرادی هم نمیتوان به آنها گرفت،
سن و سالشان اقتضای چنین جوابهایی را دارد .اما این پاسخها در نگاه یک
آدم بزرگسال منطقی هستند؟ یعنی واقعا باید قبول کنیم که اگر خدای
نکرده برای محمدرضا گلزار اتفاق بدی بیفتد اینهمه نوجوان در مقابل درب

فرهنگی
بیمارستان میایستند که قلبشان را از سینه درآورند و به او بدهند؟ پاسخ
این سوال را میخواهید؟ ما به شما میگوییم .بله باید قبول کنیم ،چنین
اتفاقی رخ خواهد داد ،این نوجوانان دروغ نمیگویند ،گریه هایشان واقعی
ســت ،چرا؟ چون در این سن و سال قرار دارند ،احساسی فکر میکنند،
احساسی تصمیم میگیرند و احساسی عمل میکنند .پیشتر بیان کردیم
که به عنوان یک پدر و مادر باید خیلی با فرزندت رفیق باشــی که بیاید
حرفهای دلش را به تو بزند و باز هم پیشتر بیان کردیم که میان خیلی از
والدین و فرزندان چنین رفاقتی وجود ندارد و این یعنی آن بچهها حرفهای
دلشان را به والدینشان نمیگویند ،آنها میروند حرفهایشان را به هم سن و
سالهایخودشانمیگویند،همانهاکهدقیقامثلاینهافکرمیکنندوچون
اینگونهفکرمیکنندرفتارشانراتاییدمیکنندومیگویند«:اتفاقامنهم
طرفدار گلزارم» خب! نتیجه چه میشود؟ یک عالمه نوجوان در بطن و
متن مردم این جامعه به زندگی ادامه میدهند که بدون آنکه آگاه باشند و
بدون آنکه به نوع اندیشه خودشان فکر کنند ،پدیدهای به نام «گلزاریسم»
را شکل میدهند .خدا رحمت کند جهان پهلوان تختی را ،مرد شریفی
بود ،ما که او را ندیدیم،اما از خصلتهای جوانمردانهاش بسیار شنیده ایم.
میگویند وقتی غالمرضا تختی از دنیا رفت یک قصاب خودش را از قالده
مغازه قصابیاش آویزان کرد .نکته مهمی که در این اتفاق میتوان به آن
اشاره کرد آن است که آقای قصاب هم طرفدار یک سلبریتی بود و البد از
دوران نوجوانیاش این عشق وعالقه در وجودش قرار داشته ،اما کسی نبوده
که راهنماییاش کند ،به همین دلیل آن نوع اندیشه در ذهنش باقی مانده
و با او رشد کرده ،حال رفتاری که راننده خودروی جلویی با دواین جانسون
داشت را با رفتاری که آن قصاب با مرگ غالمرضا تختی داشت ،مقایسه
کنید،شبیههمند؟نیستند؟قصاوتباشما.
>سخنیبابرنامهسازان

دو نوع دیدگاه میتوان درباره ویدئوی ذکر شده بیان کرد .اولی آنکه بیاییم
و بگوییم این برنامه در واقع دارد پدیده «گلزاریسم» را رواج میدهد و به
نوعی به نوجوانان میگوید که طرز فکرتان کامال درست است و به همین
فرمان ادامه دهید ما هم میآییم از شما فیلم میگیریم و به همه نشان
میدهیم .دومی هم آنکه بیاییم و بگوییم این برنامه در واقع دارد به والدین،
به مسئوالن ،به جامعه شناسان؛ به روانشناسان و به رفتارشناسان هشدار
میدهد که نسل نوجوان که قرار است آینده سازان این مرز و بوم باشند
دارند مسیر را اشتباه میروند ،اشتباه میاندیشند و باید کسی باشد که به
آنها راه درست اندیشیدن و درست رفتار کردن را بدهد .این نوجوانان در
مواجهه با پرسش آقای مجری آنقدر احساساتی عمل میکنند که حتی
به این موضوع نمیاندیشند چرا باید قلب هنرمند محبوبشان مشکل پیدا
کند که نیاز به قلب دیگری داشته باشد ،تا صحبت نیاز محمدرضا به قلب
دیگری میشود پقی میزند زیر گریه و دست را باال برده و میگوید« :اگه
گلزارنباشهمنمنیستم»
> سخنی با والدین

پدر و مادر عزیز و گرامی! فرزندان شما مهمترین داراییهای شما هستند،
یک حقیقت مهم و حیاتی و غیرقابل انکار وجود دارد ،اینکه فرزند هرچقدر
بزرگتر میشود وظیفه ما به عنوان والدین در مراقبت از او بیشتر میشود ،از
سویدیگرفرزندهرچهبزرگترمیشودازوالدینشفاصلهگرفتهوبهسمت
همسن و ساالن خودش گرایش پیدا میکند ،حال شما که وظیفه مراقبت
از فرزندانتان در دوران نوجوانی و جوانی آنها بیشتر میشود باید شرایطی
را فراهم آورید که آنها شما را جزو دوستان و رفقای صمیمی خودشان به
حساب بیاورند ،اگر این اقدام را انجام دادید میتوانید در سر بزنگاههایی
مانند مواجه شدن نوجوانانتان با پدیده «گلزاریسم» به کمکشان بشتابید
و مسیر درست اندیشه و رفتار را به آنها نشان دهید ،اما اگر انجام ندادید
باید منتظر اتفاقاتی نظیر آنچه درباره پدیده «گلزاریسم» در این گزارش
بیانکردیم،باشید.

انیمیشن سازی و نداشتن اتاق فکر مناسب

پیمان مرادی که در زمینه سینمای مستقل و هنری ،تهیه فیلم کوتاه و انیمیشن فعالیت دارد درباره
فعالیت در عرصه بینالمللی ،گفت :سینما به عنوان صنعت تنها در هالیوود و بالیوود وجود دارد؛ در
دیگر کشورها بیشتر دولتها حامی سینما هستند .البته در کشورهایی مانند چین و کره آن شکلی از
سینما به مفهوم صنعت در آثار تجاری شان دیده میشود .وی با بیان اینکه ما میتوانیم سرمایههای
دولتها و بخش خصوصی دیگر کشــورها را به کار بگیریم ،گفت :برای مثال وقتی در پروژه عنوان
میشود که این اثر محصول  ۵کشور است یعنی از سرمایههای آن کشورها بهرهمند شده است .این
تهیه کننده و ســرمایه گذار سینما افزود :در سینمای ما هم در سالهای اخیر به واسطه جشنواره
جهانی فیلم فجر اتفاقات خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است .سعی ما بر این است که با سرمایه
شخصی که داریم با ارتباط با دیگر کشورها ،بودجه و سرمایههای دولتی و بخش خصوصی آن ها را به
کار بگیریم که همه برای گفت و گوی بین کشورها و تولید یک اثر هنری اتفاق مطلوبی است و هم
از لحاظ بازدهی مالی و سوددهی شرایط خوبی رقم میخورد .به گزارش ایرنا ،این تهیهکننده درباره
وضعیت تولید انیمیشن در ایران نیز توضیح داد :در ایران نیروهای جوان و توانمندی داریم که حتی
در خارج از کشور نیز از آنها استفاده میشود ،ما در زمینه تکنیک و نیرو حرفی برای گفتن داریم.

امیر دژاکام و تئاتری که تجربه را انتقال می دهد

امیر دژاکام کارگردان و بازیگر تئاتر گفت :اگر انســان میتوانســت دوباره متولد شود ،قطعاً بهتر
زندگی میکرد و احتمال اشتباهات در زندگی دوباره کمتر بود اما حاال که این امکان وجود ندارد
باید از تجربیات دیگران استفاده کرد .این تجربهها با نگاه به تاریخ ،صحبت بزرگترها ،رمان سپس
سینما و بعد تئاتر به انسانها منتقل میشود .رمان ،سینما و تئاتر میتوانند تجربیات دیگران را به
ما منتقل کنند .در رمان انسان با کلمه و کاغذ سر و کار دارد ،در سینما با وجود فاصله با تصویر اما
در تئاتر انسان با انسان مواجه میشود و این تنها جای جهان است که انسان با انسان مواجه میشود
و تجربه را میتواند کســب کند .این کارگردان در ادامه اظهاراتش تأکید کرد :حاال که استفاده از
تجربیات دیگران تا این حد میتواند اهمیت داشــته باشد ما باید به رمان ،سینما و تئاتر اهمیت
دهیم .این هنرها تجربیات و فهم مشترک از تجربیات میسازند و از آنجا که تئاتر با مواجهه انسان
با انسان تجربه را منتقل میکند این تجربه بسیار گرانبها و ارزشمند است .دژاکام در بخش دیگری
از سخنانش اظهار داشت :مسئوالن باید با ماهیت تئاتر آشنا باشند .در دنیای درام تا بدی نباشد
خوبی معنا پیدا نمیکند .نمیتوان انتظار داشت که در یک اثر نمایشی هیچ کاراکتر منفی وجود
نداشــته باشد و همه چیز مثبت و خوب باشــد .به گزارش برنا ،این کارگردان در پایان اظهاراتش
گفت :من فکر می کنم در مورد اقتصاد تئاتر باید نگاهی کالن وجود داشته باشد .امیدوارم تفاوت
نگاهی که بین دو هنر شرافتمند و بزرگ سینما وتئاتر وجود دارد در این مباحث از بین برود چرا
که دور از انصاف است تفاوتها در مسائلی چون بودجه تا این حد باشد.

«رخنه» در چین

فیلم کوتاه «رخنه» نوشــته مســعود هاشمینژاد و کارگردانی شــهابالدین حسینپور در ادامه
حضورهای بین المللی خود به عنوان یکی از فیلم های راه یافته به ششمین جشنواره فیلم فانتزی
«کدو تنبل» در کشــور چین به نمایش در می آید .ششمین جشنواره فیلم فانتزی «کدو تنبل»
از  ۲۹تا  ۳۱اکتبر  ۲۰۲۱مصادف با  ۷تا  ۹آبان در شهر پکن چین برگزار می شود .این جشنواره
فرصتی برای خروج از زنجیره تفکر عادی است .جشنواره فیلم فانتزی «کدو تنبل» ( )PFFFیک
ســازمان مستقل و غیرانتفاعی با بودجه طرفداران است که هدف آن ایجاد یک جامعه دوستانه و
ترویج تولید ژانرهای ترسناک ،فانتزی و علمی تخیلی در چین است .به گزارش مهر ،داستان فیلم
درباره زوج جوانی است که به خانه ای شوم نقل مکان می کنند و دچار اتفاقات عجیب و ماورائی
می شوند.

«جنایت بیدقت» در مکزیک

فیلم سینمایی «جنایت بىدقت» به کارگردانی شهرام مکری در تازهترین حضور بینالمللی خود به
عنوان یکى از هشت فیلم بخش مسابقه در جشنواره فیلم «گوآنا» در مکزیک به نمایش درمیآید.
جشنواره گوآنا از سال  ۱۹۹۸شروع به فعالیت کرده است و امسال بیست و یکمین دوره خود را در
مکزیک برگزار میکند .این فستیوال در بخشهای سینمای بینالملل ،سینمای مکزیک ،فیلمهای
مستند و کوتاه آثار متنوعى را برای شرکت در بخشهای رقابتی پذیرفته است .در میان هشت فیلم
بخش مسابقه بین الملل در کنار «جنایت بیدقت» مجموعهای از فیلمهای منتخب جشنوا رههای
سینمایی سال گذشته از کن و برلین تا ونیز و لوکارنو و از کشورهایی نظیر فرانسه ،بلژیک ،برزیل،
فنالد و … شرکت دارند .به گزارش صبا ،این جشنواره از شنبه هفته آینده شروع میشود.
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رویدادهای هنری

«ریشهها»میآید

فیلم مستند «ریشــهها» به کارگردانی محمد
حســنی که تولید آن از اولین روزهای شــیوع
ویروس کرونــا در ایران آغاز شــده بود ،آماده
نمایش شد .به گزارش مهر ،این مستند درباره
شخصیت زن بارداری اســت که در آزمایشگاه
کار میکنــد ،او با وجود شــیوع بیماری و نبود
نیروی جایگزین مجبور است سرکار خود بماند
و در کنار دیگر همکاران خود به کمک بیماران
کرونایی بپردازد.

جایزه برای «دیکته»

«دیکته» بــه نویســندگی و کارگردانی معین
هاشمینسب توانســت در بخش بهترین فیلم
کوتاه ،مقام نخســت جشنوار ه فیلم نیویورک را
از آن خود کند .به گزارش صبا ،این فیلم تاکنون
در  ۹فستیوال معتبر جهانی از جمل ه گالسگوی
بریتانیا در  ۲بخش بهترین فیلم تجربی و بهترین
موسیقی فیلم به آهنگسازی صبا ندایی ،سوئد،
برلین ،پاریس ،لندن ،نیویورک در  ۲فســتیوال
مختلف ،نامزد دریافت جایزه و فینالیســت آن
رقابتها شده است.

پورعابدینیدر«بیمادر»

پردیس پورعابدینی بــه ترکیب بازیگران فیلم
سینمایی «بی مادر» به کارگردانی و نویسندگی
سیدمرتضی فاطمی اضافه شد تا پس از حضور در
سریال شبکه نمایش خانگی «آقازاده» و معرفی
به عرصه هنر ،برای نخســتین بار در «بیمادر»
ایفای نقش شخصیت اصلی یک اثر سینمایی را
تجربه کند .پیش از این حضور امیر آقایی ،پژمان
جمشیدی و آناهیتا درگاهی در نخستین ساخته
سینمایی سیدمرتضی فاطمی قطعی شده بود.
به گــزارش خبرآنالین« ،بیمادر» طی روزهای
آتی در تهران کلید میخورد .این فیلم سینمایی
خود را برای حضور در چهلمین دوره جشنواره
فیلم فجر آماده میکند.

«دمغروبزعفرانیه»درپاریس

نتایج جشــنواره معتبــر  new creatorsکه
اولین دوره خــود را به صــورت آنالین برگزار
خواهد کرد ۵ ،اکتبر  ۲۰۲۱اعالم میشود و فیلم
«دم غروب زعفرانیه» به تهیهکنندگی «عدنان
کاپوسیان» و نویسندگی و کارگردانی «محمد
آســتیم» به عنوان نماینده ایرانی با نام کاشی
فیروزه در این جشــنواره شــرکت میکند .به
گزارش ایرنا ،جشنواره  new creatorsمتعلق
به شهر پاریس کشور فرانسه ،در پی استعدادیابی
فیلمسازان خالق دنیاست و در بخشهای کوتاه
و بلند (داستانی ،مستند و انیمیشن) جوایز خود
را اهدا میکند.
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شاهنامه خوانی

ادامه زارى كردن رستم
بر سهراب

پــدرش آن گرانمايــه پهلــوان
ن
چــه گويد بدان پــاك دخت جوا 
بريــن تخمه ســام نفريــن كنند
همــه نام مــن نيز بىديــن كنند
كه دانســت كين كــودك ارجمند
بدين ســال گردد چو ســرو بلند
بجنگ آيدش راى و ســازد ســپاه
بمن بــر كند روز روشــن ســيا ه
بفرمــود تــا ديبــه خســروان
ن
كشــيدند بــر روى پــور جــوا 
همــى آرزوگاه و شــهر آمــدش
ش
يكى تنــگ تابــوت بهــر آمد 
ازان دشــت بردنــد تابــوت اوى
ســوى خيمه خويش بنهــاد روى
بپــرده ســراى آتــش انــدر زدند
همه لشــكرش خاك بر ســر زدند
همــان خيمه و ديبــه هفت رنگ
گ
همه تخت پــر مايه زريــن پلن 
بــر آتــش نهادند و بر خاســت غو
همــى گفــت زار اى جهانــدار نو
دريــغ آن رخ و بــرز و بــاالى تو
دريــغ آن همــه مــردى و راى تو
دريغ اين غم و حسرت جان گسل
ل
ز مــادر جــدا و ز پــدر داغ د 
همى ريخت خون و همى كند خاك
همه جامه خســروى كــرد چاك
همــه پهلوانــان كاؤس شــاه
نشســتند بر خــاك بــا او بــرا ه
زبــان بــزرگان پــر از پنــد بــود
تهمتــن بــدرد از جگر بنــد بود
چنينســت كــردار چــرخ بلنــد
بدســتى كاله و بديگــر كمنــد
چو شــادان نشيند كســى با كاله
بخــم كمنــدش ربايــد ز گا ه
ّ
چرا مهــر بايــد همى بــر جهان
ن
چــو بايــد خراميــد بــا همرها 
چــو انديشــه گنــج گــردد دراز
همى گشــت بايد ســوى خاك باز
تئاتر

«دروغ»در«نوفللوشاتو»

نمایش «دروغ» به کارگردانی مسعود صالحی از
 ۲۸شهریورماه تا  ۲۸مهرماه روی صحنه عمارت
نوفل لوشاتو میرود و ســانازروشنی ،مرتضی
خدمتلو ،زهرهفضلی و منوچهررمضانی در آن
به ایفای نقش میپردازنــد .به گزارش صبا ،در
خالصه داســتان این نمایش آمده است« :پُل و
آلیس ،زوجی از دوستانشان ،میشل و لورانس را
برای شام مهمان کردهاند .همان روز آلیس میشل
را با زنی دیگر در خیابان دیده و حس خوبی به
شام امشــب ندارد .او ماجرای خیانت میشل را
برای پل تعریف میکند و میخواهد مهمانی شام
را به هم بزنند ،اما»....

