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 حکم رشد، سریال پلیسی
 یا ملودرام خانوادگی؟

»سریال »حکم رشد« به کارگردانی حسن لفافیان، 
داســتان ســرهنگی اســت که می خواهد ریاست 
کالنتری منطقه ای را بپذیرد که برادر شــیری اش 
در آن جــا زندگی می کنــد، اما اعضــای خانواده 
معتقدند که این اتفاق »ذبیح« و »غـــالم« را که 
 آدم الت و دردسرسازی هستند، روبه روی یکدیگر

قــرار می دهد.
این جدال به واســطه همین سویه های خانوادگی 
و عاطفــی، فراتــر از نبرد قهرمــان و ضدقهرمان 
به صورت بندی این رویارویی می انجامد که عالوه بر 
کشمکش های بیرونی ناشی از پارادوکس موقعیت 
پلیس و مجرم، از کشــمکش های درونی و تراژیک 
دوئــل دو برادر هم برخوردار شــده و احســاس و 
عاطف مخاطب را هم در کنار درگیری های ذهنی 

با قصه گره زده و برمی انگیزد.
قطعا در ایــن موقعیت دوگانه و دوقطبی، وضعیت 
و شــرایط ذبیح دشوارتر از بقیه اســت. او باید از 
جنــگ با خود بین عاطفــه و وظیفه، پیروز بیرون 
بیاید تا بتواند در این جــدال برادرانه نابرابر دچار 
کج راهه و گمراهی نشده یا تن به ظلمی ناخواسته 
ندهد. در واقع حکم ذبیح صرفا ســویه شــغلی و 
حتــی جغرافیایی ندارد. او به یک منطقه شــهری 
مامور نشــده بلکه نبرد او در منطقه خانواده است. 
جایی که در صدر شرورهای آن برادر شیری است 
ایســتاده. جایی که میان او و غالم کسی ایستاده 
که گذشتن از او به ســادگی ممکن نیست. کسی 
که بــرای اگر برای غالم حکم مــادر را دارد برای 
ذبیح خود مادر اســت. مادر واقعی اش. مادری که 
به منطق و منطقه کاری فرزندش کاری ندارد. اگر 
پســرش ذبیح مامور و معذور است او مادر و معذور 
اســت. اگر ذبیح معذوریتــش را از حکم عقل می 
گیرد دلیل او حکم دل اســت. این وضعیت دشوار، 
این دشــواری وظیفه برای ذبیح سویه های دیگر 

هم دارد.
هاشــم باجناقش هم یک سوی دیگر جبهه مقابل 
اوســت که با غالم کار می کنــد و به نوعی خزانه 
دار اوســت. وقتــی ذبیح به این موضــوع پی می 
برد و به خانه هاشــم مــی رود تا از ماجرا مطمئن 
شــود این بار خواهر زنش مانع او می شــود و می 
خواهد که اغماض کند. ذبیح پلیســی است که در 
مخمصه ســخت عاطفه و وظیفه گرفتار شــده اما 
همــواره تالش می کند تا در کنار عدالت بایســتد 
نــه مصلحت. حتی اگر تعقیب و گریز او با هاشــم 
با تصادف و مرگ هاشــم گره بخورد. مرگی از سر 
اتفاق که ذبیح را در وضعیت دشــوارتری قرار می 
دهــد. حاال او انگ قاتل را هــم باید به جان بخرد 

آنهم از سوی خواهر زنش. 
ایــن اتفاق البته رابطه او با همســرش زهره را هم 
دچار آسیب می کند. حاال او برای مبارزه با شرارت 
و خالف و خالفکار در منطقه استحفاظی خود یک 
مانع بسیار بزرگ و سترگ دارد: خانواده اش. از این 
رو باید گفت که »حکم رشــد« به ســریال پلیسی 
متعارف شــباهتی ندارد و بیــش از آنکه یک ژانر 
پلیســی با مولفه های آشــنایش باشد یک ملودرام 
خانوادگی اســت. بــه همین دلیل کمتر شــاهد 
صحنه های اکشن و زد و خوردهای معمولی که در 

آثار پلیسی هستیم در اینجا می بنیم. 
در واقع در »حکم رشــد« به نوعی ساختار شکنی 
ژانری در یک کار پلیســی رخ می دهد که تعلیق 
آفرینی و گره گشــایی های آن بیــش از آنکه بر 
موقعیت های دراماتیک پلیســی اســتوار باشد بر 
کشــمکش ها و جدال های خانوادگی بنا شــده و 
دست به نوعی آشنایی زدایی در این زمینه می زند. 
از این حیــث مجتبی فالحی در نقش ذبیح پلیس 
قصه، کار دشواری در پیش دارد. او باید از یک سو 
اقتدار پلیسی خود را حفظ کند و از سوی دیگر در 
مقام پســر بزرگ خانواده، پدر و باجناق و همسر و 
مهمتر از همه برادر، شرط برادری و خانوادگی را به 
جا آورد. از این رو ذبیح را بیش از آنکه در کســوت 
پلیس و ســرهنگ نیروی انتظامی ببنیم بیشتر به 
چشــم یک مرد خانه و خانواده می بینیم و همین 
ویژگی هم به حس همدلی و همســویی بیشــتر 
مخاطب با او کمک کرده و به دل می نشــیند. به 
عبارت دیگر او پلیسی است که به جای آنکه ترس 
در مخاطب ایجاد کند، حس امنیت ایجاد می کند 
و خصلــت ها رفتاری و مرام و تعهدی که نســبت 
به خانواده و آشــنایان دارد تصویری از یک پلیس 

ایرانی را در شمایل او بازنمایی می کند.
»حکم رشد« داستان خود را در ساحت درستی از 
درام قرار می دهد. در درون مناســبات خانوادگی و 
گره زدن نبرد بین خیر و شــر در جدال دو برادر. 
موقعیتــی که با توجــه به روانشناســی مخاطب 
ایرانی، می تواند مخاطب را با کشــمکش ها و فراز و 
نشیب های خود همراه کرده و عواطف و احساسات 

آن ها را به روح قصه پیوند زده و برانگیزد. 
با توجــه بــه ویژگی هایی که این درام پلیســی-

خانوادگی دارد، ریتم و ضرب آهنگ آن مناســب 
است. نه تند اســت نه کند و تالش می کند روابط 
بین آدم هــای قصه را با دیالوگ هــای جذاب بین 
آنها قوام ببخشــد و در نهایــت بر ارزش هایی مثل 
خانواده، برادری و حفظ حرمت ها در خانواده تاکید 
کرده و بدون اینکه دچار سانتی مانتالیسم اخالقی 
شــود بر مخاطب تاثیر درســت بگذارد. اگر هنوز 
موفق به تماشــای این سریال نشــدید ادامه آن را 

از دست ندهید.«

یادداشت

علی درســتکار مجری ســابق برنامه های معارفی از جمله 
»این شب ها« که استاد فاطمی نیا بیشتر با این برنامه مورد 
اقبال مخاطبان ســیما قرار گرفت از تجربه همکاری با این 

روحانی سخن گفت.
علی درستکار که چندین سال اجرای برنامه »این شب ها« 
را در تلویزیون بر عهده داشت درباره حضور حجت االسالم 
والمسلمین  فاطمی نیا در این برنامه و ویژگی های متفاوت 
ایشــان توضیح داد و به مهر گفت: حضور ایشــان در این 
شب ها مرهون معرفی حجت االسالم رحیم زاده مدیر وقت 

گروه معارف شبکه یک بود.
وی ادامــه داد: آقای رحیم زاده پیشــنهاد داد و شــاید با 
مشورت تهیه کننده هم بود و درنهایت در سال ۸۷ بود که 
سری اول برنامه در ماه رمضان پخش شد ایشان در برنامه 
حضــور پیدا کردند. قبلــش در برنامه های دیگر هم بودند 
اما کمتر. »این شــب ها« در اولین فصل قرار بود فقط ۳۰ 
برنامه باشد و دیگر پخش نشود اما خدا را شکر هم از سوی 
مردم و هم سازمان استقبال کردند و بعد در بازه های زمانی 

مناسبتی روی آنتن رفت.

 مردم با پوشش و اعتقادات مختلف
 احوالش را می پرسیدند

درســتکار درباره اســتاد فاطمی نیا یادآور شــد: خود من 
اول مجذوب او شــدم و بعد در کوچــه و خیابان می دیدم 
مــردم آن هم اصناف مختلف مــردم از جوانان امروزی تا 
جوانان مقید به سنت های دیروز هم استقبال کرده اند و با 
پوشــش ها و اعتقادات مختلف از مردم کم سواد و باسواد 
سالم می رســاندند و احوالشــان را می پرسیدند و این هم 
برایــم خیلی جذاب بود. وی اضافــه کرد: این اقبال مردم، 
باعث جلب توجه بیشــتر شــد و به حدی که لوث نشــود 
خدمتشان می رســیدیم. بعضی وقت ها ســعی می کردیم 
حضورشــان در هر فصل در اولین قسمت برنامه باشد که 

بیننده انگیزه ای برای ادامه داشته باشد.

این مجــری برنامه های معارفی درباره وجه امتیاز اســتاد 
فاطمی نیا نســبت به دیگر کارشناسان مذهبی تلویزیون 
عنوان کرد: او شخصیتی روحانی، متفاوت، زحمت کشیده 
و دانا و خوددار داشــت. زحمت کشــیده به این معنا که 
در مســیر دین پژوهی و کشف مجهوالت علمی یک عالم 
اســالمی به معنی واقعی زحمت می کشــید یعنی سفرها 
می کردنــد، کتاب ها می جســت، معنــا را در آن کتاب ها 

جستجو می کرد.

سبک او سبک دیگران نبود
درستکار اضافه کرد: این مدل زحمت علمی، سبک دیگران 
نبود، دیگران اگر هم رفته بودند و خوانده بودند، لزوماً برای 
نقل قول مطرح شده ســند نمی آوردند که از که و از کجا 
نقل شــده اســت. او جزییات را حفظ بود و تطبیق می داد 

با اســنادش. خوددار بود در نقل مفاهیم و معانی گاهی که 
تردید داشــت آن تردید را با جمالتی مثل »قریب به این 

مضمون« بیان می کرد.
وی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به قشر روحانی عنوان 
کرد: من بعد از درگذشت ایشان پیامی گذاشتم و از همین 
خصوصیات نوشتم برخی انتقاد کردند و یا به منزل ایشان 
ایراد گرفتند که برج است. اما کاش مردم بروند خانه ایشان 

را ببینند و بعد قضاوت کنند.

مبلغ تعیین شده برنامه را نمی پذیرفت
این مجری سابق »این شب ها« در بخشی دیگر بیان کرد: 
ما بــرای برخی از مهمانان که دولتی نبودند و حقوق بگیر 
نبودند هدیه و مبلغی را در نظــر گرفته بودیم اما خاطرم 
هست ایشان قبول نمی کرد. جز ایشان مرحوم سید مهدی 

طباطبایی و آیت اهلل کازرونی هم نمی گرفتند. البته برخی 
هم می گرفتند و خیرات می کردند.

وی ادامــه داد: او با اعتقاد بــه برنامه می آمد. اهل فروتنی 
بود خیلی ها این فروتنی را ندارند به حدی ندارند که امروز 
امتیاز اســت. او اما با ســعه صــدر و روی خوش و تواضع 
آمیختــه با لطافت طبع و مهربانی بود. مزاح یعنی بســیار 
مزاح کننــده بودند. در پشــت صحنه برنامــه به خیلی ها 

مشورت های دینی و مبتنی بر آموزه های دینی می داد.

مبارزه با توسل به خواب و خرافه
درستکار درباره تفاوت حضور فاطمی نیا در قیاس با دیگر 
کارشناسان در برنامه های تلویزیونی و مباحث مطرح شده 
بیان کرد: به رفتارهای جاری در توده مردم توجه داشــت 
مثاًل بداخالقی مردان در خانه نسبت به زنان و فرزندانشان 
از حساسیت های ایشان این بود و برای من جالب توجه بود 
که دائــم تاکید می کرد مرد باید در خانه اش خوش اخالق 
باشد. یا با خیلی موارد مبارزه می کرد از توسل به خواب و 

خرافه ها و توجه داشتند که مردم گرفتاری دارند.
وی اضافه کرد: این حساســیت روی حسن خلق در خانه 
برایم خیلی جالب بود و گاهی تعجب می کردم چرا با توجه 

به فضایل اخالقی باال اینقدر به این موارد اصرار دارند.
درستکار تصریح کرد: ایشان با توضیحاتی که می داد تاکید 
داشــت اگر عبادتی می کنیم مبتنی بر فهم عبادت باشد تا 

احساسی که از آن عبادت به دست می آید.
این مجری در پایان بیان کرد: گاهی از مردم در نظرهایشان 
در این چند روز می شــنیدم که می پرسیدند او برای مردم 
چه کار کرده اســت. این را باید بگویم که علم نور است و 
کســی که حتی یک سانتی متر از مســیر را نور می دهد 
شایسته تقدیر اســت به هر حال هرکسی در یک رشته و 
حــوزه نور می دهد. او بی درد هم نبود و در پشــت صحنه 
برنامه می دیدم وقتی درد مردم گفته می شــد احســاس 

همدردی می کرد.
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محمــود پاک نیت به مدیران جوان تلویزیــون توصیه می کند: »اگر قرار 
اســت اتفاق خاصی بیفتد، باید ببینیم گذشــته ها چــه کردند که موفق 

نبودند، ما آن کارها را انجام ندهیم.«
محمــو پاک نیــت ـ بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیــون ـ درباره 
جوانگرایــی در تلویزیــون و انتصــاب معاون و مدیران جدید ســیما به 
ایســنا گفت: من معتقدم جوانان فکر بازتری دارند و روشــن تر هستند. 
جوانــان بهتر می توانند فضای کار را حفظ کنند. پاک نیت در عین حال 
نکته ای را گوشــزد کرد و یادآور شــد: مدیران جوان، در تصمیم گیری 
باید مشــورت هایی با قدیمی ها داشته باشند و نخواهند که یک طرفه به 
قاضی بروند. مشارکت و همفکری با اعضایی که پخته تر هستند، می تواند 
برای جوانان کارســاز باشــد. به هر حال نیروی جوانی هستند که انرژی 
 دارند و می توانند با پشتکاری که دارند موفقیت های خوبی برای تلویزیون

 ایجاد کنند.
بازیگر نقش »حضرت یعقوب« در ســریال »یوســف پیامبر )ع(« افزود: 
اعتقادم بر این اســت که آدم در هر ســنی که باشــد از مشورت لطمه 
نمی بینــد، بلکه موفق تر هم می شــود. در دین ما هم شــور کردن جزو 
اساســی ترین کار برای تصمیم گیری در هر امری اســت. مشــورت بد 
نیست؛ در هر سنی باشــید جوان یا مسن فرقی ندارد. چون این عزیزان 
جوان هســتند چه اشــکالی دارد که از همکاران قدیمی در کارهایشان 
مشــورت بگیرند؟ هیچ اشــکالی ندارد. چــون نیروی محــرک جوانی 
 هســتند که می توانند خــوب عمل کنند، به هر حال ان شــاءاهلل موفق 

هم خواهند شد.
پــاک نیت با تاکید دوباره بر مشــورت با افراد باتجربــه و قدیمی ترهای 
تلویزیون،  خطاب به مدیران جدید تلویزیون گفت: پیشنهادم به مدیران 
جوان تلویزیون این اســت که با کســانی که خبره تر هســتند و تجربه 
بیشتری دارند مشورت کنند. خود آقای معاون سیما هم می تواند این کار 
را انجام دهد. در هر ســنی و هر کاری کــه انجام می دهند از با تجربه ها 
مشورت بگیرند تا شرایط بهتر شود. صداوسیما االن وضعیت خوبی ندارد. 
اگر قرار اســت اتفاق خاصی بیفتد، باید ببینیم گذشــته ها چه کردند که 

موفق نبودند، ما آن کارها را تکرار نکنیم.
ایــن هنرمند که در حال حاضر پنج ســریال را آماده پخش دارد، درباره 
این ســریال ها توضیح داد: ســریال »گیلدخت« را برای شبکه سه دارم. 
سریال »ســایه رعنا« همین روزها  از شبکه دو پخش می شود. سریال » 
تب و تاب« قرار بود ماه رمضان پخش شــود اما کارهای فنی اش تکمیل 
نشــد و به پخش نرسید؛ احتماال امســال پخش شود. در سریال »جشن 
ســربرون«، ســاخته آقای مجتبی راعی که کار بسیاری خوبی است هم 
بــازی کرده ام. تصویربرداری این ســریال تمام شــده و مراحل مونتاژ و 
صداگذاری را می گذراند. سریال»ســنجر خان«، ســاخته محمد حسین 
لطیفی را هم در کردستان بازی کردم. اخیرا تصویربرداری این سریال هم 
تمام شــده است. محمود پاک نیت هنرمندی است که در طول سال های 
فعالت هنری اش هم در ســینما و هم در تلویزیون کارنامه پر باری را به 
ثبت رسانده است. او در سریال هایی همچون »یوسف پیامبر)ع(«، »پس 
 از باران«، »شــب دهم«، »پدرســاالر« و »روزی روزگاری«، ایفای نقش 

کرده است.

توصیه محمود پاک نیت به مدیران جدید تلویزیون

از اشتباهات مدیران قبلی تلویزیون 
درس بگیرید

روایت مجری »این شب ها« از استاد فاطمی نیا 

خانه اش را ببینید بعد قضاوت کنید!
 عضــو هیات مدیــره انجمــن منتقدان

و نویسندگان آثار سینمایی ایران

رضا صائمی

مراسم تشــییع پیکر حجت االسالم و المسلمین ســیدعبداهلل فاطمی نیا استاد 
اخالق و مفســر نهج البالغه و صحیفه سجادیه که ســالیان سال در شهر تهران 
مجالس ســخنرانی و وعظ برپا کرد، با حضور خیل عظیم عاشقان و ارادتمندان 

ایشان و جمعی از مسئولین کشوری برگزار شد. 
این مراســم در مسجد دانشــگاه تهران با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و 
ســپس با ورود پیکر به صحن مسجد مراسم حال و هوای دیگری به خود گرفت. 
پس از آن موذنی، پیرغالم اهل بیت)ع( که قریب ۳۵ ســال در مجالس اســتاد 
فاطمی نیا روضه خوانی داشت، به مرثیه خوانی پرداخت و ابیاتی نیز به زبان آذری 

خواند. پس از او، ایمان شمسایی، معاون مطبوعاتی وزارت  ارشاد که فرزند حاج 
حسین شمسایی از پیرغالمان کشور هم به حساب می آید، زیارت عاشورا خواند و 
چند بیتی هم خواند تا مردم در کنار پیکر این پیرغالم و روضه دار سیدالشهدا)ع( 

دقایقی به سینه بزنند.

نماز میت بر پیکر اســتاد فاطمی نیا به امامت آیت اهلل صدیقی امام جمعه موقت 
تهــران برگزار شــد و مردم هم نوای با او در فرازهــای مختلف این نماز از جمله 
ُهــمَّ إِنَّ هَٰذا َعْبُدَک َوابُْن َعْبِدَک َوابُْن أََمِتَک نََزَل بِــَک َوأَنَْت َخْیُر َمْنُزوٍل بِِه.  »الّلٰ

َّا اَلنَْعلَُم ِمْنُه إاِّل َخْیراً، َوأَنَْت أَْعلَُم بِِه ِمنَّا« اشک ریختند و ناله زدند. الّلُٰهمَّ إِن
پیکر اســتاد فاطمی نیا بالفاصله از تهران راهی قم شــد و مراسم تشییع در این 
شــهر با حضور مردم برگزار شــد. مراسم تشــییع پیکر این استاد اخالق و عالم 
ربانی در قم، از مســجد امام حسن عسکری)ع( تشییع و در حرم حضرت فاطمه 

معصومه)س( به خاک سپرده شد.

پیکر استاد اخالق تشییع شد

آرام بخش جان آرام گرفت

 بازگشت مخاطبان تئاتر و ازدحام 
در تماشاخانه های تهران 

با نزدیک شدن به خرداد ماه تئاتر سرانجام بعد از دو سال کرونایی آرام آرام به 
روزهای گرم و پرشور خود نزدیک می شود.

به گزارش میزان با نزدیک شدن به خرداد ماه و عبور از اردیبهشت تئاتر ایران، 
عرصه هنرهای نمایشی با تولید و روی صحنه بردن تعداد زیادی از آثار نمایشی 
روبرو بوده است، اتفاقی که به بازگشت مخاطبان انجامیده است. تئاتر سرانجام 
بعد از دو سال کرونایی آرام آرام به روزهای گرم و پرشور خود نزدیک می شود.

آغاز میزبانی ایرانشهر از »شام آخر«
ســالن ناظرزاده کرمانی تماشــاخانه ایرانشهر از ســاعت ۱۹:۳۰ روز دوشنبه 
بیست وششــم  اردیبهشت، میزبان نمایش »شــام آخر«، اثری جدید از مسعود 
دلخواه  شــد. همچنین در آســتانه آغاز نمایش، از پوســتر نهایی این نمایش 
با طراحی محســن عامل رونمایی شــد. عامل در معرفی پوستر طراحی شده 
 The Descent( »گفت: این پوســتر الهام گرفته از نقاشــی »فرود از صلیب
from the Cross( )نقاشی شــده بین ۱۴۳۵ و ۱۴۳۸ میالدی( موجود در 
موزه »دل پرادو« )Museo del Prado( اســت که توســط روخیر فان در 
ویــدن )Rogier van der Weyden( نقاش فندالندی اهل هلند و یکی از 

برجسته ترین نقاشان سده ۱۵ میالدی در اروپای شمالی کشیده شده است.
تئاتر »شام آخر« از حضور گروهی از بازیگران، نوازندگان و خوانندگان باتجربه 
و نســل جدید همچون کاظم بلوچی، رحیم  نوروزی، شهین نجف زاده، رادنوش 
 مقدم، محمدمهدی  سامی منش، امیرحسین  رضوان صفت، مهناز رودساز، مریم 
رزازی، میثم  نیکخواه، میالد  قنبری، امیرحسین قنبری، وحید  رضاخانلو، شیما 
 اســدی، فاطمه محمدیان، پیمان  مقدم، مجید ســیفی، محسن  ستوده، میترا 
 اکبری، حســام  صالحی نژاد، سعید  فاضلی، فرهاد  حاجیلو، مجید قنبری، مهراد 
پارسا، دانیال اســماعیلیان، مژده  عباســی، نگین گودرزی، پردیس پیراهش، 
مجید جور، مهدی  اذعانی، شایان  حاجی اسماعیلی، پویا رجبی، عرفان ارغوانی، 

حسین  مهوری بهره می برد.

تئاتر خانم خزوک
تئاتر »خانم خزوک« در تاالر حافظ به صحنه رفت.

تئاتــر »خانم خزوک« برداشــتی آزاد از نوشــته جبار باغچه بــان با طراحی و 
کارگردانی حمید کیانیان، توســط گروه تئاتر موسســه خیریه توانمندســازی 
بچه های باران از ۲۷ اردیبهشــت ماه ســاعت در تاالر حافــظ به صحنه رفت.
بازیگــران نمایش )به ترتیب حــروف الفبا( فاطمه بذرافشــان، داوود بیگلری، 
مرتضی جوانشیر، زهرا چاهی، شقایق حسن زاده، ملیحه دری، خلیل قاسمی و 
شهاب مهدیزاده هســتند. نمایش »خانم خزوک« داستان عامیانه ازدواج خاله 

سوسکه را روایت می کند.
ســایر عوامل نمایش »خانم خــزوک« عبارتند از دســتیار کارگردان: مجتبی 
رســولیان، آهنگساز: سیدســجاد شــهرآئینی و مرســده فرخ، صداپیشگان: 
مجتبی  شــفیعی و مرســده فرخ، ترانه ســرا: عبــاس سپاهی یونســی، طراح 
حرکات موزون: نرگس یوســف زاده، طــراح لباس: ملیحه فســنقری، دوخت 
لبــاس: فروغ زمانــی، نوازنــدگان؛ پیانو: مجتبی خراســانی، گیتار: شــاهین 
رجب پــور، ویولــن و ویوال: مرســده فرخ، ضبط، میکس و مســتر: اســتودیو 
ساین و سیدامیرحسین توالیی، ساخت آکسســوار: الهه دانشمندیان و حمید 
کیانیان، منشــی صحنــه: آزاده بذرافشــان، عکاس: حســین معینی، عکاس: 
)اســتودیویی( اســتودیو دال، تیزر: علی حمیدی و مجتبی رســولیان، مدیر 
 روابط عمومی و بین الملل: مجتبی رسولیان، کاری از گروه تئاتر موسسه خیریه 

توانمندسازی بچه های باران.

اجرای »۲۲۲« در عمارت نوفل لوشاتو
»۲۲۲« به نویســندگی، طراحی و کارگردانی علی شــایع از بیســت و هشتم 
اردیبهشــت در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می رود. محمد شهریار، نیلوفر 
شــیخ، رضا اهورا، آیدا بصیرت نیا، محمد تقی زاده، مهتاب فالحتی، امیرعباس 

حیدری و سامیار جاللی )بازیگر خردسال( بازیگران این اثر نمایشی هستند.
از دیگر عوامل نمایش »۲۲۲« می توان به تهیه کننده: محمدرضا شــایع، گروه 
کارگردانی: عموری صفرلو، ســارا تفرشی نژاد، طراح صحنه: نیلوفر شیخ، طراح 
نور: فرشاد نصیری، طراح لباس: سارا مژده، دستیار لباس: ارمغان خانمحمدی، 
طراح گریم: نیلوفر مرسلوند، مجری گریم: زهره مهموم، طراح صدا و موسیقی: 
مهدی زمانی، دســتیار صدا و موســیقی: صبا تنهایی، ســاخت دکور و طراح 
اکسســوار: ســعید غفاری، عکاس: صحرا نقلی، طراح پوســتر و گرافیک: سید 
مهدی موسوی تبار، استوری موشن و تیزر: فاطمه افتخار، مدیر روابط عمومی: 
امیر قالیچی، امور رســانه ای و تبلیغات: محســن بیده و مدیر اجرایی: ســعید 

غفاری اشاره کرد.

»دَرَهم تَنیدگی« در راه پردیس تئاتر شهرزاد
نمایش »َدرَهم تَنیدگی« به نویســندگی و کارگردانی احسان گودرزی از ساعت 
۱۹:۴۵ روز جمعه ۳۰ اردیبهشــت ، در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر شهرزاد آغاز 
می شود. احسان گودرزی نمایش هایی همچون »مثل شلوار جین آبی«، »آهواره« 
و »اسلحه ناموس منه« را در کارنامه کارگردانی خود دارد. کارگردان خالصه این 
نمایش را اینگونه عنوان می کند: »همه چیز از ۱۸ ســال پیش شــروع می شود. 
زمانی که خاطره حکیمی و احسان گودرزی در قبرستان شیراز از کنار هم عبور 
می کنند بدون اینکه همدیگر را بشناســند. آنها سال ها بعد با هم ازدواج کردند. 
آنها در نمایش »َدرَهم تَنیدگی« درباره  رازهای وحشتناک زندگی خودشان حرف 
می زننــد. رازها و ترس هایی که پس از خواندن نامه های ۱۸ ســال پیش، فاش 

می شوند. آنها به فاصله ای حمله می کنند که مرگ ایجاد  کرده است.«
بازیگــران نمایش ۷۰ دقیقــه ای »َدرَهم تَنیدگی«، خاطره حکیمی و احســان 
 گودرزی هســتند. دیگر عوامل گروه نمایشــی عبارتند از: مشــاور نمایشنامه: 
خاطره حکیمی، مدیر تولید: مهدی شاه حســینی، دســتیار کارگردان: شهرزاد 
نیک مرام، گروه کارگردانی: امیرحســین پارسا، پویان رمضان پور، طراح صحنه: 
مرتضــی فربد، طــراح لباس: نگار نعمتــی، طراح صدا: مهــدی  زمانی، محمد 
اصغری اصــل، ویدئو: علی نصیری، عکاس: مانی  لطفی زاده، طراح گرافیک: امیر 
 صداقتی، روابط عمومی: امیر  قالیچی هســتند. پیش فروش ســه روز نخست 

نمایش »َدرَهم تَنیدگی« آغاز شده است.

موزیکال تئاتر »دیو و دلبر« در تاالر وحدت 
»دیو و دلبر« نمایشــی تمام موزیکال و بدون دیالوگ های نثرگونه است که به 
کارگردانی ماهان حیدری از خرداد ماه در تاالر وحدت اجرا خواهد شد و تمامی 

بازیگران آن از خوانندگان حرفه ای کشور هستند.
»دیو و دلبر« )beauty and the beast( افسانه ای است که برای نخستین بار 
توسط رمان نویس فرانسوی گابریل سوزان باربوت دوویلنوو در سال ۱۷۴۰ نوشته 
شده است و ســپس در سال ۱۷۵۶ ژان ماری لپرنس دوبومونت آن را خالصه و 
بازنویسی کرد. این افسانه تحت تاثیر داستان هایی از اساطیر یونان باستان مانند 
»کوپید و سایکی« و افسانه های ایتالیایی مانند »پادشاه خوک« است. از آنجایی 
که این داســتان جزو معروف ترین اقسام قصه های شفاهی محسوب می شود، در 

کشورهای مختلف نسخه های مختلفی از آن روایت می شود.
برای سالیان طوالنی »دیو و دلبر« موضوع مورد عالقه آرتیست های مختلفی در 
زمینه های تصویرسازی، تئاتر، باله، ادبیات، اپرا و سینما بوده و خواهد بود. افرادی 
همچون هنری فورد، ماریانا و مرسر مایر، جان دیکسون باتن، النور ور بویل و والتر 
کرین تحت تاثیر این افسانه تصویرسازی هایی را انجام داده اند.نمایش موزیکال 
»دیو و دلبر« خرداد و تیر سال جاری روی صحنه تاالر وحدت اجرا خواهد شد و 

تهیه کنندگان مشترک این اثر ماهان حیدری و النا خلیلی هستند.


