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»هری پاتر و سنگ جادو« ۲۵ساله شدنارضایتی از دیده نشدن »پروین«رمان »آیه های جنون« به چاپ پنجم رسید
رمان »آیه های جنون« نوشــته لیلی سلطانی توسط نشر آداش منتشر 
شد و در مدت زمان شش ماه به چاپ پنجم رسیده است. این کتاب اولین اثر 
داستانی از نویسنده جوان آن است و درباره ی تعصب و زخم های قدیمی است. 
سلطانی قصد داشته در این رمان، تأثیر اشتباهات دیگران بر زندگی نزدیکان و 
جراحت هایی که خالءهای عاطفی را به بار می آورند به تصویر بکشد. داستان 
این رمان، از کشمش دختری جوان به نام آیه و پدرش شروع می شود.دختری 
که میان تعصب و انزوا قد کشیده و قد بلند کرده برای شکستن تعصبات بی جا. 
کشمکش های همیشگی پدر و دختر، این بار به خاطر ورود آیه به دانشگاه، شدت 
گرفته . در این میان پسر مرموزی به آیه نزدیک می شود و حساسیت خانواده 
را بیشتر می کند. آیه مجبور می شود میان تبعید و ازدواج، یکی را انتخاب کند. 
ورود هادی به زندگی آیه، روزهای متفاوتی را رقم می زند. آیه و هادی دلبسته ی 
هم می شوند اما عاقبت این عشق خون و جنون است! و همچنان سایه ی آن 
پسر مرموز هنوز روی سر خانواده ی نیازی سنگینی می کند و این، تازه شروع 

ماجراست / خبرگزاری مهر

 داود نامور تهیه کننده تئاتر »پرویــن«، که این روزها در عمارت 
نوفل لوشاتو روی صحنه می رود، به اتفاقاتی که برای این اثر در افتاده 
ابراز نارضایتی کرده و می گوید: »نارضایتی من نه از بخش تولید، که 
از نیامدن و ندیدن این نوع تئاتر است؛ تئاتری که در سال های اخیر 
کم تر نمونه ای را از آن دیده ایم. نگاه و رویکرد تماشاگران، دانشجویان 
و اهالی تئاتر به رئالیسم هیچ وقت در دهه های گذشته این چنین با 
بی مهری همراه نبوده. اما متاسفانه بعد از کرونا، استقبال از این نوع 
آثار کم تر شده است. »پروین« یک پرتره نگاری از شاعری است که 
مظلوم بوده و مظلــوم مانده؛ مانند همین نمایــش که به زندگی او 
می پردازد اما آن چنان که شایسته است دیده نمی شود. هرچند که 
این عدم استقبال گسترده، به معنای پایین بودن کیفیت کار نیست. 
این اتفاق احتماال از عدم شــناخت مخاطب نسبت به نمایش های 
رئالیستی و پرتره نشــات می گیرد که نباید نقش کم کاری جامعه 

تئاتری را در این اتفاق نادیده گرفت.« / خبرگزاری ایلنا

 زمانی که »نیگل نیوتون« موسس انتشارات »بلومزبری« نسخه ای از 
کتاب »هری پاتر و سنگ جادو«  را با خود به خانه برد، دخترش »آلیس« 
گفت: »این کتاب احتماال یکی از بهترین کتاب هایی است که یک کودک 
۸ یا ۹ ســاله می تواند بخواند«. حاال پس از گذشت 2۵ سال، این کتاب 
یکی از پرفروش ترین رمان های تاریخ محســوب می شود. »نیوتون« در 
گفت وگو با رویترز گفت: »زمانی که این کتاب را به »آلیس« داده،  »جی. 
کی رولینگ« که در آن زمان نویسنده شناخته شده ای نبود داستان کتاب 
را تا فصل مربوط به »خیابان دیاگون« در اختیار آن ها قرار داده بود. آلیس،  
یک ســاعت بعد از پله ها پایین آمد و گفت: بابا ایــن از تمام کتاب هایی 
که به من نشان داده بودی بهتر اســت«. روز یکشنبه با انتشار نخستین 
کتاب »رولینگ« از مجموعه رمان هایی که داستان هایی از جهان جادو 
و جادوگران را روایت می کنند، مصادف است. »رولینگ« بارها از سوی 
انتشــارات های مختلف برای چاپ کتابش رد شــد، تا اینکه انتشارات 

»بلومزبری«  اثر او را پذیرفت / خبرگزاری ایسنا

شامگاه پنجشنبه، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نصیر حیدریان در تاالر وحدت با 2۵ دقیقه تاخیر 
به روی صحنه رفت که تا 12 شب نیز این اجرا در میان استقبال تماشاگران، به طول انجامید. در این شب، 
ُشلَیل )ثمین باغچه بان(، ویرانه )ثمین باغچه بان(، سمفونی شماره 104 )ژوزف هایدن(، سمفونی کنسرتانت 
برای ویلن، ویوال و ارکستر )ولفگانگ آمادئوس موتسارت( 4 قطعه ای بود که در این شب برای توسط ارکستر 
سمفونیک تهران، نواخته شد. هر چند که قطعه ُشلَیل برای گروه کر نیز نوشته شده بود اما گروه کر از این 
قطعه حذف شده بود. در این شب، سالن پر از تماشاگران عالقه مند بود و تشویق های مکرر تماشاگران، باعث 

شده بود تا چند بار رهبر ارکستر دست خود را به نشانه قطع شدن تشویق ها باال بیاورد.

 کنسرت همایون شجریان و گروه ســیاوش به رهبری آرش گوران، از چهارشنبه در تاالر وحدت آغاز 
شده و قرار است نزدیک به یک ماه، ادامه داشته باشد؛ کنسرتی که پس از دو سال و چند ماه دوری مردم 
از موسیقی برگزار شده و مورد توجه مخاطبان موسیقی ایرانی قرار گرفته است. این کنسرت که »به رنگ 
صدا« نام گرفته قرار است در کنار قطعاتی که همایون طی این سال ها اجرا کرده، یادی نیز از استاد محمدرضا 
شجریان باشد. به همین جهت، قطعاتی چون »اشک مهتاب«، »نشود فاش کسی آنچه میان من و توست«، 
»سرو چمان«، »ای ساربان« و در نهایت قطعه »مرغ سحر« را به یاد پدر، در این شب های گرم تابستان و 

موسیقی، در تاالر وزارت کشور، اجرا می کند.

محسن چاوشی »عقرب عاشق« را خواند
محسن چاوشی در صفحه شــخصی خود قطعه »پستچی« را 
منتشر کرد که تیتراژ سریال »عقرب عاشق« به کارگردانی حسین 
سهیلی زاده و تهیه کنندگی سیدرضا محقق است و قرار است از شبکه 
نمایش خانگی، پخش شود. چاوشی که بالغ بر دو هفته پیش قطعه 
»قشنگ من« را برای تیتراژ ســریال »آمستردام« به نویسندگی و 
کارگردانی مســعود قراگوزلو خواند که به زودی در شبکه نمایش 
خانگی پخش خواهد شد. قطعه ای که بعد از سال ها محسن چاوشی 
و حسین صفا را باردیگر در کنار هم قرار داد. »عقرب عاشق« حاال 
بعد از سریال های تلویزیونی و شــبکه نمایش خانگی »شهرزاد«، 
»خســوف«، »هم گناه«، »دلدار«، »بانوی عمارت«، »سایه بان« و 
»آمستردام« هشتمین سریالی است که به عنوان خواننده تیتراژ در 
آن حضور دارد. چاوشی قبل تر با خواندن تیتراژ »مریض حالی« برای 
سریال »ســایه بان« به کارگردانی جمشید و نوید محمودی جایزه 
بهترین دستاورد ویژه هنری از پنجمین جشنواره جام جم را دریافت 
کرد و با تیتراژ »چه شد« برای سریال »بانوی عمارت« به کارگردانی 
عزیزاهلل حمیدنژاد و تهیه کنندگی مجید موالیی نامزد بهترین ترانه 
تیتراژ در جشــن نوزدهم دنیای تصویر شــد. حاال سریال »عقرب 
عاشق« ساخته سیدرضا محقق که از دوستان نزدیک چاوشی است، 
پروژه جدید این خواننده است که باید دید که صدای چاوشی برای 
این ســریال مخاطب جذب می کند، یا کیفیت باالی سریال باعث 
شنیده شدن قطعه »پستچی« و دیگر قطعه هایی که احتماال در این 

سریال پخش می شود، خواهد بود / خبرگزاری صبا

 نسیم مقدم یکی از کارگردانان نمایش »مجلس شبیه خوانی نسوان« 
که این روزها در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه 
می رود، گفت: »نمایش ما یک بســتر تاریخی دارد با این حال ما درباره 
سرنوشت آدم ها داســتان پردازی کردیم، روایت »مجلس شبیه خوانی 
نسوان« پیش از اینکه به پایان برسد مستند و تاریخی است اما ما داستان 
را در بخش پایان بندی کمی تغییر دادیــم.« او با بیان این مطلب که این 
اثر درباره اولین بازیگران زن تئاتر ایران اســت، اظهــار کرد: »البته این 
زنان چندان هم قصد ایفای نقش در تئاتر را نداشــتند. آنها در واقع قصد 
راه اندازی اکابر برای باســواد کردن زنان را داشــتند اما چون پول برای 
راه اندازی اکابر نداشتند، تصمیم گرفتند نمایشی اجرا و پول بلیت آن را 
صرف هدف خود کنند و البته در کنارش ســعی کردند اجرای نمایش را 
ادامه بدهند. از آنجا که آن زمان زنان اجازه بازی و تماشای تئاتر را نداشتند 

در ادامه اتفاقاتی برای آن ها رخ می دهد.«
مقدم با تاکید بر اینکه، آنچه مد نظر ما بود این بود که بگوییم در یک 
جامعه چه اتفاقی رخ می دهــد و چه تفکری شــکل می گیرد که باعث 
می شود یک انســان که باید حقوق انسانی داشته باشــد فقط به خاطر 
جنسیت نمی تواند یک کار معمولی انجام بدهد؟ تصریح کرد: »کاری که 
نه جرم است نه خالف، بلکه فقط در یک برهه زمانی عرف نبوده است، از 
همین رو زنان نمی توانستند سواد داشته باشند، نمی توانستند تئاتر بازی 
یا حتی تماشا کنند. گرچه ما این موضوع را در یک بستر تاریخی روایت 
کرده ایم اما همین مسأله را می شود بسط داد و به زمان حال هم کشاند. 

ما در »مجلس شبیه خوانی نســوان« عناصری به کار بردیم که تماشاگر 
باهوش اگر به آنها دقت کند متوجه می شود هنوز درگیر آن هستیم. گرچه 
زن امروز می تواند تئاتر بازی کند، درس بخواند و... اما باز هم محدودیت  
دارد. از این منظر مجلس »شبیه خوانی نسوان« یک نمایش زنانه است.«

این کارگردان درباره کارگردانی دو نفره این اثر هم توصیح داد: »ما در 
واقع کار را به دو بخش تقسیم کردیم، بخش چیدن میزانسن ها و ایده های 
اجرایی بر عهده بنده بود چون من متن را نوشته بودم، با آن فضا آشنا بودم 
و ایده های اجرایی داشتم البته اینطور نیست که همه کارها را تنها انجام 
داده باشم. ارغوان راستی هم در این زمینه ها مشورت های زیادی می داد. 
از سوی دیگر بخش هدایت بازیگر، درآوردن حس ها و... را ارغوان انجام داد 
ولی در کل تعامل خوبی با هم داشتیم، ساعت ها با هم گفت وگو می کردیم، 
میزانســن ها را می چیدیم و... ولی وقتی وارد سالن تئاتر می شدیم سعی 
می کردیم مجزا کار کنیم تا کار با نظم بیشتر پیش برود. در کل یک کار 

گروهی با تمام اعضا داشتیم و از ایده همه استفاده کردیم.«
او با اشــاره به اینکه نمایــش پیش از این یک تک اجرا در جشــنواره 
دانشجویی داشت، مطرح کرد: »خوشبختانه در این مدت بازخوردهای 
خوبی از مردم گرفته ایم، آنها پیام نمایش را دریافت می کنند و در جاهایی 
حتی می گویند تحت تاثیر قرار گرفتیم که این برای ما خیلی ارزشــمند 
اســت. به عنوان اولین کار حرفه ای که در سی شــب انجام خواهم داد 
این برای من خیلی مهم اســت که مردم جمالت و دیالوگ ها را دوست 

داشته اند.« / هنرآنالین

نسیم مقدم:
»مجلس شبیه خوانی نسوان« یک نمایش زنانه است

نوای مرغ سحر در شب های کنسرت همایوناجرای ارکستر سمفونیک تهران در تاالر وحدت

خرب فرهنگ و هرن 


