
حریم ناامن تئاتر شهر و دستکاری 
پیچ و مهره های »فرهاد قفل زن« 

شامگاه دوشنبه 13 اردیبهشت ماه، کارکنان 
تئاتر شــهر به واسطه فیلمی که از ســوی یکی از 
هنرمندان تئاتر برای آنان فرستاده می شود، متوجه 
دستکاری پیچ و مهره های کلید مجسمه »فرهاد 
قفل زن« پرویز تناولی می شوند، مجسمه ای که تنها 
اثر تجسمی به جا مانده از تندیس های اولیه مجموعه 
تئاتر شــهر به حســاب می آید. با این وجود خطر 
سرقت تندیس پرویز تناولی با هوشیاری مجموعه 
تئاتر شهر کاسته می شود و قطعه جداشده به درون 

ساختمان تئاتر شهر منتقل می شود.

این موضوع موجب واکنش مدیریت تئاتر شهر، 
ابراهیم گله دارزاده شده است و او در گفتگویی نسبت 
به نبود امنیت در اطراف تئاتر شهر ابراز نگرانی کرد. 
این واکنش در حالی رخ می دهد که در ماه های اخیر 
جدال بر سر تعیین حریم تئاتر شهر بدل به یک نزاع 

شفاهی میان مخالفان و موافقان شده است.
گله دارزاده به ایسنا گفته است مجسمه به زودی 
مرمت می شــود. پیش از این هم مجسمه مذکور 
توسط عده ای با رنگ مخدوش شده بود؛ اما رویداد 
اخیر اختالف میان ارشــاد و شــهرداری تهران را 
دوچندان کرده اســت. پس از اتفــاق اخیر باز این 
موضوع مطرح می شود مسئولیت فضای بیرون تئاتر 

شهر با چه مرجعی است؟
در اوایل انقالب نیز اثر مشهور »مرد نی لبک زن« 
بهمن محصص به ســبب آســیب های وارد شده 
به مجسمه،  در تئاتر شــهر انبار و سال 1386 برای 
مرمت و نصب به موزه هنرهای معاصر سپرده شد؛ 
اما تا به امروز این مجسمه هیچ کجای تهران نصب 

نشده است.

قاسم آهنین جان درگذشت 
خاموشی شاعر رنج های عمیق 

قاســم آهنین جان پس از سال ها تاب آوردن 
درد و رنج ناشی از ابتال به سرطان در 63 سالگی 

از دنیا رفت.
به گزارش هنرآنالین، آهنین جان گرچه در 
اردبیل به دنیا آمد اما در خاک تفتیده خوزستان 
رشد کرد و بزرگ شد. او فعالیت های هنری اش 
را از دهه 60 با حضور در کانــون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانــان اهواز آغاز کــرد و در کنار 
شــعر، در حوزه ترجمه، نقد ادبی و فیلمسازی 

هم فعال بود
»ذکــر خواب های بلــوط« اولیــن اثر ادبی 
آهنین جان اســت که ســال 72 منتشــر شد. 
از دیگر آثار ایــن هنرمند جنوبــی می توان به 
»شــاعر مرگ خویش می داند«، »خون و اشراق 
بر ارغوان جوشــن ها«، »بخــت تاریک در آفاق 
بنفشه و پروانه«، »گلی برای غریبان تا همیشه«، 
»برق رگ ها بر پوالد دریا«، »سوســن خاموش 
به وقت فراق«، »عطر غریب غزال مشــرق ها«، 
»شاخه یاس به شام خرابات«، »لمعات خون« و 

»کودکی ها در شب سقاخانه« اشاره کرد.

حضور در فیلم ســینمایی »جدال بزرگ« به 
کارگردانی علی اصغر شادروان در 1369 از دیگر 
فعالیت های هنری آهنین جان در حوزه سینما 

و بازیگری بود.
محمدعلی سپانلو او را »ستاره درخشان شعر 
جنوب« نام نهاده بود، محمدکاظم کاظمی، شاعر 
افغانســتانی نیز زنده یاد آهنین جان را »شــاعر 
رنج های عمیق« دانسته و درگذشت او را تسلیت 

گفته است.
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شیراز یکی از شــهرهای ایران است 
که روزی مخصوص به خود را در تقویم 
کشور ثبت کرده و هر سال به مناسبت 
1۵ اردیبهشت برنامه های ویژه ای در این 

شهر برگزار می شود.
شورای شهر شیراز در آغاز دهه 80 
شمسی پیشنهاد نام گذاری روزی به نام 
شــیراز را ارائه کرد که این امر با موافقت 
مجلس شورای اسالمی مواجه شد و به 
این ترتیب 1۵ اردیبهشت ماه به نام روز 
شیراز در تقویم ملی ایران به ثبت رسید. 
این شهر تاریخی قرن ها فرهنگ را با خود 
یدک می کشد، همواره در زمینه علم و 
ادب و شعر سرآمد بوده و شخصیت های 
بزرگی را در دامان خود پــرورش داده 
است. همه این ویژگی ها مزیدی بر علت 
شده اند تا نیمه اردیبهشت  به نام شیراز 

شناخته شود.
از آنجــا که اردیبهشــت مصادف با 
جشن بهاربد و بهترین زمان سفر به شیراز 
است، انتخاب روز شیراز در این ماه یکی 
از تصمیم های خردمندانه شورای شهر 
شیراز بوده است. جشــن میانه بهار یا 
بهاربد از جمله جشن هایی است که در 

ایران باستان برگزار می شد. در آن زمان 
تقویم گاَهنباری یا گاه شــماری وجود 
داشت و هر ســال بر اساس چهار فصل 
تقسیم بندی شــده بود که اول و میانه  
هر فصل جشــن گرفته می شد. به این 
ترتیب، روز 1۵ اردیبهشــت به جشن 
بهاربد معروف بود. زرتشتیان نیز معتقد 
هستند که زرتشــت در این روز پیام آور 
اهورامزدا می شود. عالوه بر این، طبیعت 
ایران در اردیبهشت به اوج زیبایی خود 
می رسد و به خاطر سرسبزی و عطر بهار 
نارنج، بسیاری از افراد اردیبهشت را برای 

گشت وگذار در شیراز انتخاب می کنند.
شروع اردیبهشت با زادروز سعدی 
شیرازی، شاعر سخن سرای ایران زمین 
و پایــان آن با بزرگداشــت مالصدرای 
شیرازی، از فالسفه شهیر کشور همراه 
اســت که اهمیت این ماه در شــیراز را 

به خوبی نشان می دهد.
اردیبهشت، زیبایی های شیراز 

دوچندان می شود 
به مناسبت فرا رسیدن روز ملی شیراز 
علی اصغر مونســان در حساب کاربری 
خود در توییتر با تبریک روز شــیراز به 

عالقه مندان این شــهر و شــهروندان 
شیرازی ، نوشت: اردیبهشــت که از راه 
می رسد، زیبایی های شیراز، دوچندان 
می شــود. از همین رو 1۵ اردیبهشت 
را روز شــیراز نــام گذاشــته اند. وزیر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی با بیان اینکه »شــیراز به میراث 
ادبی و تاریخی شهره اســت و پرورش 
مفاخر« نوشت: »خوشــا شیراز و وضع 

بی مثالش / خداوندا نگه دار از زوالش.«
 برگزاری 13 رویداد 

فرهنگی و هنری
در همین راســتا رئیس ســازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
شــیراز به تشــریح برنامه های هفته 
نکوداشــت شــیراز پرداخت و گفت: 
چهارشــنبه 1۵ اردیبهشت هم زمان با 
روز شیراز ساعت 18:30 مراسم گشایش 
نکوداشــت هفته شــیراز در مســجد 
نصیرالملک با حضور مدیران و مسئوالن 
شهری به صورت محدود برگزار و از طریق 
شــبکه های اجتماعی به صورت زنده 

پخش می شود.
به گــزارش برنا از فــارس،  مرتضی 

جعفری افزود: پنجشنبه 16 اردیبهشت 
در سینما گلستان شــیراز محصوالت 
چندرسانه ای و ســینمایی شهرداری 
شــیراز در قالــب مجموعــه »دیبای 
منقــش« رونمایــی و همچنین فیلم 
آینه دار که شهرداری شیراز با سازمان 
صداوســیما در ســاخت آن مشارکت 
داشته اســت، اکران می شود. این فیلم 
به کارگردانی پویان کاظمی مستندی 
است که در گفت وگوی یک زن با میرزا 
حسن کازرونی، عکاس باشی شیرازی 
عهد قاجار، صفحاتی از تاریخ شــیراز را 
در قرن گذشــته ورق می زند و برشی از 
تاریخ شیراز در دوره قاجار و مشروطه را 

به تصویر می کشد.
به گفته رئیس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری شیراز، 
جمعه 17 اردیبهشــت ماه ساعت 18 
نشســتی جذاب با عنوان »آیین های 
مــردم شــیراز در رمضــان« در مرکز 
شیرازشناســی برگزار می شود که در 
آن ابوالقاســم فقیری فارس شــناس 
پیشکســوت و امیرحسین حکمت نیا 
شیرازشناس سخنرانی می کنند. این 
نشست از طریق صفحه رسمی سازمان 
فرهنگی شهرداری شیراز و مرکز شیراز 
شناسی در اینســتاگرام به صورت زنده 

پخش خواهد شد.
او با بیان اینکه شنبه 18 اردیبهشت 
طی مراســمی کتابخانه فرهنگسرای 
شهروند با بهره گیری از بخش تخصصی 
شــهروندی افتتــاح و از محصــوالت 
شــهروندی تولیدی ســازمان شامل 
10 جلد کتاب کودک، 2عروســک و ۴ 
محصول چندرسانه ای رونمایی خواهد 
شد، عنوان کرد: از پوستر یک جشنواره 
سینمایی رونمایی و 2 محصول مکتوب و 
شنیداری در حوزه اجتماعی نیز در این 

مراسم معرفی می شود.
جعفری ادامــه داد: یکشــنبه 19 
اردیبهشــت، شب موســیقایی هفته 
نکوداشت شیراز رقم می خورد و آلبوم 
»ترانه شــیراز« که بازآفرینی قطعات 

فولکلور شیرازی است، با پژوهش خشایار 
طیار، تنظیم کاوه پیمان و خوانندگی 
محمد ذاکر حســین معرفی و دو قطعه 
از این آلبوم اجرا می شــود. رونمایی از 
نماهنگ »ســروناز« با صــدای هفت 
خواننده شیراز زیر نظر حامد فقیهی از 
دیگر برنامه های شــب موسیقی هفته 
شیراز خواهد بود. همچنین در این شب 
قطعه »شب های شیراز« با صدای محمد 
رضــازاده و دو قطعه از آلبــوم آواز های 
محلی شیراز زیر نظر مهران بردیده برای 
اولین بار اجرا می شود. کلیه این قطعات 
به سفارش سازمان فرهنگی شهرداری 
شیراز تولید شده و برنامه نیز به صورت 
زنــده از طریق شــبکه های اجتماعی 

پخش می شود.
معاون فرهنگی شــهردار شــیراز، 
گفت: دوشنبه 20 اردیبهشت برنامه ای 
با عنوان »مکتب عشق« در خانه تاریخی 
زینت الملک برگزار می شــود که در آن 
هنرمندان پیشکسوت رشته های خاتم، 
گل و مرغ، قلم زنی و کاشی هفت رنگ که 
شیراز در آن ها صاحب مکتب است، به 
معرفی این هنر ها در قالب کارگاه تجربی 
می پردازند که در قالب یک مستند در این 

روز اکران خواهد شد.
به گفتــه جعفری، سه شــنبه 21 
اردیبهشت مراسم بزرگداشت زنده یاد 
دکتر سیمین دانشور مادر داستان نویسی 
ایران و آیین پایانی و معرفی برگزیدگان 
جایزه پژوهش های ادبی ســیمین در 
سینما فرهنگ شیراز برگزار و به صورت 
زنده پخش می شود. در این مراسم پیام 
ویدیویی علی دهباشی ادب پژوه و مدیر 
مجله بخارا و خواکین رودریگرز مترجم 
رمان سووشون به زبان اسپانیولی پخش، 
رضا توســلی مدیر »خانه موزه سیمین 
و جالل« و کوروش کمالی سروستانی 
رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی 
فارس و ابوتراب خسروی داستان نویس 

سخنرانی می کنند.
همچنیــن جعفــری از رونمایی 
کتاب های تولیدی شــهرداری شیراز 
در حوزه شاخص های هویتی و تمدنی 
در یک ســال اخیر در تاالر ســازمان 
اســناد و کتابخانه ملی فارس خبر داد و 
گفت: این کتاب ها در قالب دو مجموعه 
»کتاب شیراز« و »نقش ماندگار« راهی 
بازار نشــر می شــود. مجموعه »نقش 

ماندگار« کتاب هایی با موضوع معرفی 
مکتب هنری شــیراز، آیین ها، باور ها و 
ظرفیت های گردشگری و تاریخی این 
شــهر اســت که 20 عنوان کتاب را در 
برمی گیرد. مجموعه »کتاب شیراز« نیز 
در 20 جلد به شخصیت های تأثیرگذار 
ادبی و فرهنگی شیراز با پژوهش اساتید 
دانشگاه و شیرازپژوهان می پردازد. در 
این روز 10 جلد کتاب از مجموعه نقش 
ماندگار و 10 جلد از »کتاب شــیراز« 
رونمایی می شود که در نیمه اول امسال 
20 جلد کتاب دیگر از این دو مجموعه به 

زیور طبع آراسته خواهد شد.
او اضافــه کــرد: چهارشــنبه 22 
اردیبهشــت همچنین نمایشگاه آثار 
هنرمندان تجسمی به ارزش ۵ میلیارد 
ریال که توســط شــهرداری با مصوبه 
شورای اسالمی شــیراز از 27 هنرمند 
خریداری شده، در نگارخانه ملی شیراز 
گشایش می یابد. در این مراسم جمعی از 
هنرمندان تجسمی پیشکسوت حضور 
خواهند داشت و مرحله دوم خرید آثار 
هنری به ارزش 20 میلیارد ریال کلید 

می خورد.
جعفــری افــزود: پنجشــنبه 23 
اردیبهشت اختتامیه جشنواره شهروند 
برگزیده برگزار می شــود کــه در آن 3 
شهروند فعال و مشــارکت جو به عنوان 
شــهروند برگزیــده شــیراز در حوزه 
مشــارکت های اجتماعــی معرفی و با 
اهدای نشان و تندیس شهروند برگزیده 
و جایــزه ۵00 میلیون ریالــی از آن ها 
تقدیر می شود. همچنین 10 شهروند 
نیز به عنوان شایسته تقدیر در این حوزه 
معرفی و به هریــک از آن ها جایزه 100 
میلیون ریالی اهدا می شود. عالوه بر این، 
در این روز از برگزیدگان فراخوان هویت 
بصری شیراز نیز تقدیر و از نشان طراحی 
و انتخاب شده ی شیراز رونمایی خواهد 
شد. در این مراســم قطعه »شیراز« با 
صدای ساالر عقیلی نیز رونمایی و برای 
اولین بار در باغ عفیف آباد شــیراز اجرا 

می شود.
او اعالم کرد: وبینار شــیرازی های 
موفق نیز با حضور مجازی شیرازی های 
موفق داخل و خارج کشــور به منظور 
انتقال تجربیــات و ارج گذاری خدمات 
ایشان در شورای اسالمی شیراز در این 

هفته برگزار می شود.

برنامه های نکوداشت هفته شیراز اعالم شد؛

درنگی در مهد هنر و ادب ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تئاتر

شعر

فیلم مستند »تارهای ممنوعه« به کارگردانی حســن نوری و تهیه کنندگی افسانه ساالری در تازه ترین حضور جهانی 
خود به چندین جشــنواره معتبر در آمریکا راه پیدا کرد. به گزارش ایلنا، مستند »تارهای ممنوعه« هم اکنون در فستیوال 
Mother Tongue که در حال برگزاری اســت حضــور دارد. همچنین این اثر به دو جشــنواره Queens World و 
Phoenix نیز راه پیدا کرده که طی دو ماه آینده برگزار خواهند شد. در جریان برگزاری فستیوال Mother Tongue؛ ان 
پدرسون از برگزارکنندگان این جشنواره با تمجید از مستند »تارهای ممنوعه« گفت: فیلم نگاه شگفت انگیزی به خوشی ها 
و چالش های ۴ عضو یک گروه و ابراز وجود از طریق موسیقی دارد. این مستند داستانی مهم احساس ارتباط با یک مکان را 
تعریف می کند، حتی اگر شما هرگز آنجا نبوده باشید. ما اعتقاد داریم بسیاری از افراد می توانند با این موضوع ارتباط برقرار 
کنند و گفتن این داســتان جنبه درمانی دارد. از این رو فیلم برای موضوع امسال ما، »قدرت شفابخشی داستان« مناسب 
بود. این مستند که ساخته حسن نوری، فیلمساز افغانستانی ساکن ایران است پس از حضور در جشنواره بین المللی سینما 
حقیقت، نخستین نمایش جهانی خود را در IDFA  )جشنواره بین المللی مستند آمستردام( داشت.  »تارهای ممنوعه« 
که پخش بین المللی آن را Venera Films برعهده دارد چندی پیش در جشــنواره 
بین المللی سانتا باربارا به صورت آنالین و همچنین سینما ماشین به نمایش درآمد که 
به دنبال استقبال خوب مخاطبان تمامی بلیت های آن فروخته شد. »تارهای ممنوعه« 
روایت چهار جوان افغانستانی ساکن ایران است که به دنبال رویای ستاره راک شدن و 
برگزاری اولین کنسرت، سفری از ایران به سوی افغانستان آغاز می کنند. سفری که با 

خطرهای بسیاری همراه است.

 اولین دوره جشنواره آنالین »سایه روشن« دانشگاه صنعتی شریف در شش بخش بازیگری، نویسندگی، موسیقی، 
پادکست، کاریکاتور و عکاســی از تاریخ یکم تا پنجم مرداد 1۴00 در سراســر ایران برگزار می شود. به گزارش روابط 
عمومی جشنواره، اولین بخش جشنواره »سایه روشن« در حوزه کشف استعداد بازیگری است که گروه هیات داوران 
آن را »بانیپال شومون«، »آزیتا ترکاشوند« و »سارا رسول زاده« ســه بازیگر سینما، تاتر و تلویزیون تشکیل می دهند.   
عالقه مندان به حوزه بازیگری می توانند بخشی از تمرین خود را با موضوع کرونا و به وسیله گوشی های تلفن همراه در 
قالب یک فیلم افقی دو تا هفت دقیقه ای از تاریخ 2۵ اردیبهشــت تا 1۵ تیرماه به نشانی تلگرام @masterclass یا 
ایمیل sayeroshanfestival@gmail.com ارسال کنند. این جشــنواره که دبیری آن به عهده »سید مهران 
قریشی« است، باتوجه به محدودیت های پاندمی کرونا و شرایطی که بیماری کوید 19 بر جامعه جهانی تحمیل کرده 
و همچنین برای حفظ سالمت هنرمندان و مخاطبان تصمیم بر برگزاری به شیوه آنالین این جشنواره گرفته است.  به 
گفته »سید مهران قریشی« دبیر جشنواره که سابقه نویسندگی و کارگردانی چند فیلم کوتاه را در کارنامه خود دارد، 
برگزاری این نوع جشنواره ها به کشف و حمایت از استعدادهای جوان و گمنام کمک 
زیادی خواهد کرد.  درباره جزییات شــرایط مسابقه مثل محل برگزاری، بسترهای 
آنالین نمایش آثار و تعامل مخاطبان با جشنواره به زودی اطالع رسانی خواهد شد. 
عالقه مندان برای اطالعات بیشتر درباره جشنواره »سایه روشن« می توانند به صفحه 
اینستاگرام جشنواره به آدرس Sayeroshanfestival مراجعه کنند یا با شماره 

09197۵90۵96 تماس بگیرند.

برگزاری جشنواره آنالین »سایه روشن «دو جشنواره جهانی میزبان »تارهای ممنوعه« شدند 

نمایشگاهی از آثار ســه هنرمند هفدهم 
اردیبهشــت در گالری آرتیبیشــن افتتاح 
خواهد شــد. به گزارش هنرآنالین، گالری 
آرتیبیشــن در جدیدترین نمایشــگاه خود 

نگاهی به آثار سه هنرمند دارد. 
این نمایشــگاه به کارهــای محمدعلی 
ترقی جاه، ناصر اویســی و صــادق تبریزی 
پرداخته اســت و نمایشــی خیالی از آثار پر 

احســاس و آرام این ســه تن خواهد داشت. 
عوامــل دوگانه از هنر ایران از یک ســو، و به 
کار رفتن تکنیک غربی از سوی دیگر، دائماً 
در هنر این ســه تن هر چند متفــاوت اما با 
رفتاری احساســاتی و برداشتی نوستالژیک 
به چشم می خورد. ســوژه های شرقی چون 
زن و مرد دلباخته، مادیان و ماکیان ســاکن 
و در حال حرکت در هنر آن ها مشهود است 

و گاه ســوژه ها و موضوعات بــه هم نزدیک 
می نمایند. ترقی جــاه، تبریزی و اویســی 
جزو هنرمنــدان نوپردازی هســتند که از 
گنجینۀ هنر قدیم هر یک به ســبک و سیاق 
 خود بهــره برده انــد و در تعالی هنــر ایران 

به جان کوشیده اند.
ایــن نمایشــگاه از روز جمعــه هفدهم 
اردیبهشــت در گالری آرتیبیشــن افتتاح 

خواهد شــد و تا 26 اردیبهشــت ماه ادامه 
خواهد داشت.

بازدید از نمایشــگاه بــا هماهنگی قبلی 
امکان پذیر خواهد بود و عالقمندان با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی می تواننــد برای 
 بازدید از این نمایشگاه به گالری آرتیبیشن 

مراجعه کنند.
همچنین نمایشــگاه برای افرادی که در 
قرنطینه به ســر می برند، به صورت آنالین و 
همزمان با آغاز نمایشگاه در نشانی وبسایت 

این مجموعه دایر خواهد شد.

نمایش آثار اویسی، ترقی جاه و تبریزی در گالری آرتیبیشن
تجسمی
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