
اینکه موافقتنامه  بیان  با  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ای میان این وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه با هدف 
حمایت از ایجاد اشتغال در زمینه های فرهنگی و هنری 
منعقد شده است، گفت: ایجاد 2 هزار شغل سهم استان 

تهران است.
به گزارش ایرنا، سید عباس صالحی عصر پنجشنبه در مراسم 
اختتامیه هفته فرهنگی شهرستان فیروزکوه اعالم کرد: 2 هزار 
میلیارد تومان اعتبار در حوزه شهری و روستایی برای ایجاد 20 
هزار شغل فرهنگی و هنری تخصیص یافته است که 10 درصد از 

آن، برابر 2 هزار شغل سهم استان تهران است.
وی ضمن تاکید بر جدی گرفتن مباحث فرهنگی در کنار 
مسائل اقتصادی بیان داشت: کانون توسعه در توسعه شهری و 
ملی، فرهنگ و هنر است و از ایده هایی در این زمینه که می تواند 
توسعه شهری و ملی را به همراه داشته باشد، استقبال خواهیم 

کرد.
صالحی همچنین خاطرنشان کرد: در یک دیدگاه، فرهنگ 
حاشیه زندگی است و افراد در زمان هایی که از همه چیز دل 
زده می شوند به فرهنگ پناه می برند؛ در رویکرد دوم اما فرهنگ 
بخشی از حیات فردی و اجتماعی اشخاص در کنار اقتصاد، امنیت 
و غیره می شود چرا که جایگاه فرهنگ کمتر از معیشت و سیاست 

نیست.
وی تصریح کرد: فرهنگ جزیی از زمین و هوای ماست که هر 
چه می کاریم و نفس می کشیم در این فضاست و اگر آنها آلوده 
شوند، نمی توانیم انتظار ثمرات مثبتی را داشته باشیم؛ اگر این 
نگاه را باور کنیم روش زندگی، اداره شهری و حکمرانی تغییرات 
جدی پیدا می کنند و اهالی فرهنگ و هنر به جایگاه حقیقی خود 

دست می یابند.
وی در وصف سید کریم امیری فیروزکوه، شاعر معاصر ایرانی 
اظهار داشت: آن مرحوم سهم قابل توجهی در توسعه ایران و 
مباحث فرهنگی منطقه و کشور داشت؛ ایشان به عنوان شخصی 

دانشمند و ادیب، افتخار فیروزکوه، کشور و زبان پارسی ست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب به شهروندان فیروزکوهی 
در  هایی  خانواده  شهرستان،  زیبا  طبیعت  بر  عالوه  کرد:  ابراز 

فیروزکوه زندگی می کنند که فرهنگ، حکمت و روح ایرانی را 
نسل به نسل منتقل کرده اند. وی تاکید کرد: بخشی از مشکالت 
افراد در جامعه امروز ثمره فاصله آنها از طبیعت است؛ هر چه از 

طبیعت دورتر شویم، از خدا دور شده ایم.
صالحی افزود: فیروزکوهی ها باید تالش کنند تا این شهر کهن 
به اقامتگاه جسم و جان تبدیل شود که گام اول این اقدام، احیا و 

ترویج فرهنگ است.
 110 برنامه متنوع در هفته فرهنگی فیروزکوه اجرا شد

فرماندار فیروزکوه نیز در این مراسم به تشریح هفته فرهنگی 
شهرستان پرداخت و گفت: در طول این هفته 110 برنامه متنوع 
فرهنگی توسط 14 کمیته در زمینه های گوناگون با هدف افزایش 

نشاط اجتماعی به اجرا درآمد.
مهدی یوسفی جمارانی افزود: برپایی نمایشگاه های شهری 

و روستایی با غرفه های فعال در زمینه های فرهنگی، هنری، 
اجرای  و غیره، همچنین  تولیدات روستایی  آموزشی،  ورزشی، 
مراسم آئینی و رسوم سنت های قدیمی شهرستان از دیگر برنامه 

های هفته فرهنگی فیروزکوه بود.
وی اظهار داشت: تمام مراسم ها و نمایشگاه ها با هدف معرفی 
ظرفیت ها و توانمندی های صنایع دستی و هنری صنعتگران و 
هنرمندان شهرستان، پتانسیل های بوم گردی و طبیعت گردی 
معرفی  در جهت  توانستیم  واسطه  این  به  که  انجام می شود 
شهرستان به عالقمندان در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری 
گام های مثبتی برداریم. وی تصریح کرد: آداب و رسوم خاص هر 
منطقه در طول این هفته با برپایی جشن هایی به منظور احیا و 
ترویج فرهنگ شهرستان مرور شد که قصد داریم این برنامه ها را 

پس از هفته فرهنگی نیز ادامه دهیم.

یوسفی جمارانی خاطرنشان کرد: بازی های بومی محلی، برپایی 
چادرهای عشایری، قالی بافی بانوان، خوشنویسی، طبخ غذاهای 
محلی و غیره از جمله اقدامات دیگر اجرایی در هفته فرهنگی 

شهرستان بود.
وی با بیان اینکه فیروزکوه به عنوان شهرستانی کوهستانی و 
سردسیر شناخته می شود اعالم کرد: فیروزکوه عالوه بر جاذبه 
های گردشگری تابستانه، جذابیت خاصی در فصل زمستان دارد 
که هدف اجرای هفته فرهنگی شهرستان در دی ماه نیز معرفی 

هر چه بهتر این ظرفیت ها بوده است.
وی ابراز کرد: تمامی فعالیت ها منجر به نشاط، شادابی، وحدت 
و انسجام میان مردم شهرستان شد که این امر از مهم ترین 

دستاوردهای هفته فرهنگی تلقی می شود.
 آمیختگی مفاهیم با هنر آن را لطیف و زیبا می کند

امام جمعه فیروزکوه بیان داشت: فرهنگ امروز جامعه ما ثمره 
مقدس  نظام  داران  میراث  ما  است،  بسیاری  های  انسان  ایثار 
جمهوری اسالمی هستیم و باید در جهت حفظ فرهنگمان گام 
برداریم. حجت االسالم و المسلمین سید مهدی امیری ارجمند 
گفت: تمامی مفاهیم اگر بخواهد رنگ لطیف و زیبایی پیدا کنند 

باید با فرهنگ و هنر آمیخته شوند.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این مراسم تاکید کرد: این شهرستان سرشار از نخبگان و 
جوانان مستعد در زمینه های متفاوت است که حمایت از آنها می 

تواند منجر به نتایج خوب فردی و توسعه شهرستان شود.
قاسم میرزایی نیکو ابراز کرد: شهرستان های دماوند و فیروزکوه 
زمان  در  و  هستند  پایتخت  نیازهای  از  بسیاری  تامین  قطب 

تخصیص بودجه باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.
به گزارش ایرنا، اجرای تئاتر با محوریت ایثار و شهادت، موسیقی 
محلی، پخش کلیپ، تجلیل از امیربانو امیری فیروزکوهی )فرزند 
برجسته  های  و شخصیت  مفاخر، جوانان  فیروزکوهی(،  شاعر 
فیروزکوه، و غیره از جمله برنامه های اجرایی در مراسم اختتامیه 

اولین هفته فرهنگی این شهرستان بود.
شهرستان فیروزکوه با جمعیتی افزون بر 33 هزار نفر در 120 

کیلومتری پایتخت واقع شده است.

6فرهنگی

۴۵ اثر منقول تاریخی ملی شد

مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی از ثبت 
۴۵ اثر از پنج استان زنجان، آذربایجان غربی، لرستان، یزد و سیستان و 

بلوچستان در فهرست آثار ملی منقول کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا، فرهاد نظری اظهار کرد: این تعداد در حالی در فهرست آثارملی 
منقول به ثبت رسید که ۷0 پرونده مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحبنظران 

اموال فرهنگی تاریخی و میراث فرهنگی قرار گرفتند.
وی با تاکید بر این که آثاری از کاوش های باستان شناسی گورستان »جزالن« تپه 
طارم استان زنجان متعلق به عصر آهن، 12 اثراز موزه مردم شناسی استان سیستان 
و بلوچستان حاصل یافته های کاوش های باستان شناسی صورت گرفته در سال های 
۷۶ تا ۸۹ در گورستان شهر سوخته با قدمت هزاره سوم قبل از میالد است، توضیح 
داد: این آثارِ ثبت شده را پیکره هایی از جنس سنگ مرمر، جام های منقوش سفالی، 

پیاله  وجام های مرمری، »مهره صابونی« و »سرمه دان« تشکیل می دهند.
به گفته ی او در این کمیته آثاری از یافته های کاوش های باستان شناسی در 
»کوهدشت«  در شهرستان های  »چغابل«  »برزقوله«،  قوله«،  محوطه های »چم 
و »رومشگان« و »سرخ دم لکی« در کنار حوزه آبریز سد سیمره لرستان متعلق 
به دوره های کالکولیتیک میانی، عصر آهن، ساسانی و اشکانی با ظروف تدفین 
منقوش دار، پایه ستون، سنجاق طالیی، گچبری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند.

وی اضافه کرد: در این کمیته همچنین آثاری حاصل از کاوش های باستان شناسی 
محوطه باستانی »حسنلو« متعلق به اواخر هزاره دوم قبل از میالد موجود در 

موزه های حسنلو، ارومیه و نقده از آثار به ثبت رسیده در این نشست هستند.
نظری با بیان این که در این نشست 1۵  اثر از گورستان توران پشت استان یزد 
با سنگ قبرهایی از جنس سنگ های رسوبی و آهک متعلق به قرن پنجم تا 11 
هجری قمری با خط کوفی و نسخ، طرح های گیاهی و هندسی به ثبت رسیده اند، 
افزود: همچنین کتیبه کاشی مسجد چهل محراب از مساجد تاریخی شهر یزد، 
کتیبه سنگی آب انبار کالر میبد با تاریخ 10۷0 قمری، دو زیلو با نقوش گیاهی و 
هندسی شامل زیلوی حصار رکناباد شهرستان میبد و زیلوی شیخ احمد بلیمان، 
سنگ حنای حمام از جنس مرمر متعلق به دوره قاجار، سنگ کتیبه کلیسا با تاریخ 

1۹2۸ میالدی و دو عقد نامه با تایید کمیته ثبت آثار منقول ثبت شدند.

 »ساده دالن«
سریال نوروزی شبکه دو شد

سریال »ساده دالن« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی حامد 
عنقا برای نوروز ۹۸ برای پخش از شبکه دو سیما ساخته می شود.

حامد عنقا در گفت وگویی با ایسنا با اعالم ساخت سریال نوروزی شبکه دو سیما، 
اظهار کرد: این سریال هنوز در مرحله صحبت های اولیه است و جزئیات کامل آن در 

روزهای آینده مشخص خواهد شد.
این گزارش محمد حسین لطیفی که کارگردان سریال نوروزی  براساس 
نیز  را  »ساده دالن«  مجموعه  نویسندگان  است، سرپرست  شبکه سه سیما 
برعهده دارد. همچنین از بهرنگ توفیقی به عنوان کارگردان این مجموعه 

یاد شده است.
مجموعه »پدر« آخرین پروژه مشترک بهرنگ توفیقی و حامد عنقا در تلویزیون 

بوده است که در ایام رمضان ۹۷ از شبکه دو سیما روی آنتن رفت.

مسئول امور روحانیون در سپاه:

 نمی توان یادی از شهدا کرد
و از قاتالن آنان حرفی نزد

مسئول امور روحانیون در سپاه گفت: عده ای می گویند از شهدا تجلیل 
کنید و وارد مسائل سیاسی نشوید، اما مگر می شود از شهید یاد کرد و از 

قاتالن شهدا حرفی نزد.
به گزارش ایسنا،حجت االسالم حسین طیبی فر ظهر امروز )پنجشنبه( در یادواره 
هشت شهید طلبه و روحانی شهرستان اردستان در امامزاده یحیی)ع( شهر زواره، 
اظهار کرد: شهدای روحانی پرچمدار و از پیشگامان انقالب اسالمی بودند. یک پنجم 
از 3000 روحانی استان اصفهان در زمان انقالب و دوران دفاع مقدس به شهادت 

رسیدند که در هیچ قشری این تعداد شهید وجود ندارد. 
راهی که شهدا به ما نشان دادند در صورت استمرار نهضت اسالمی به دست 
صاحبش سپرده خواهد شد و اگر این راه به انحراف برود مطمئنا ضربه خواهیم 
خورد.بعضی ها دشمن و شهدا را از دیروز می دانند و می گویند اگر خواستید 
تجلیلی کنید، وارد مسائل سیاسی نشوید مگر می شود یادی از شهید کرد و از 
قاتالن شهدا حرفی نزد. دشمنان می خواستند انقالب را متالشی کنند و اینها 

همان قاتالن دیروز شهدا بودند که هنوز هم فتنه هایی در سر دارند.
حجت االسالم طیبی فر با بیان اینکه توانمندی ایران به جایی رسیده است که 
برد موشک هایمان از دو هزار کیلومتری گذشته و می توانیم در تمام عرصه ها موفق 
باشیم، خاطرنشان کرد: هر کجا به فرمان رهبر انقالب گوش دادیم موفق شدیم و هر 

کجا نادیده گرفتیم ضرر کردیم و نمونه آن موضوع اقتصاد مقاومتی است.
وی در ادامه گفت: با توجه به 1۵ هزار شهید دانش آموز در مدارس استان، چرا 
مسئوالنی هستند که فرهنگ دشمن را ترویج می دهند و این هشداری است که باید 

جلوی آن گرفته شود.
وی در پایان گفت: فضای مجازی دامی است که جوانان را به خود جذب کردند و 

باید مراقب فتنه های آنان باشند.

اخبار
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شهرام ناظری در بیمارستان بستری است
شهرام ناظری به دلیل مشکالت عفونی در بیمارستان بستری شده است. روابط عمومی ناظری ها - درباره وضعیت جسمانی این خواننده موسیقی ایرانی به ایسنا گفت: قرار بوده روز گذشته استاد ناظری از بیمارستان مرخص شود، اما این اتفاق 

نیفتاده و هنوز متاسفانه حال او برای مرخص شدن خوب نیست. شهرام ناظری نیز در ویدیویی که در اینستاگرام منتشر شده در این باره می گوید که به دلیل سرماخوردگی و ناراحتی عفونی و چرکی ای که در گلو و سینه اش به وجود آمده در 
بیمارستان بستری شده است.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

2 هزار شغل فرهنگی، هنری در استان تهران ایجاد می شود

یک نماینده کرد مجلس پیشنهاد داد

تعیین یک روز ملی به نام قومیت ها یعنی ارج نهادن به فرهنگ اصیل ایرانی
تقویم  در  ملی  روز  یک  تعیین  گفت:  مجلس  کرِد  روحانی  نماینده  یک 
ساالنه کشور به نام قومیت ها یا لباس های محلی حاوی این پیام به اقوام و 
قومیت های مختلف داخلی و گردشگران خارجی است که ما ایرانیان برای 
آداب، سنن و فرهنگ اصیل و کهن خود اهمیت قائلیم و خواهان شناساندن 

آن به مردم جهان هستیم.
حجت االسالم والمسلمین سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با ایسنا در  پاسخ به 
این پرسش که در شرایط فعلی مشارکت مردم حول موضوعات ملی چقدر می تواند 
وحدت بخش باشد؟ گفت: اقتدار همه نظام ها به حضور مردم و وحدت و همدلی است. 
با حضور وحدت بخش مردم به میدان از یک سو موجب افزایش چشمگیر قدرت 
چانه زنی مذاکره کنندگان در مذاکره با قدرت های استکباری شده و از سوی دیگر 
اقتدار نظام و وحدت و همدلی هموطنان را به نمایش گذاشته و به عاملی برای تعالی 

و رشد مبدل می شود.
وی در پاسخ به این سوال که تعیین یک روز در تقویم ساالنه کشور برای حضور 
مردم با لباس های محلی و برگزاری بازارهای محلی برای ارائه محصوالت فرهنگی - 
قومی چقدر می تواند در ایجاد فضای وحدت و نشاط موثر باشد؟ گفت: ایران از اقوام، 
قومیت ها و مذاهب متنوعی تشکیل شده که همه آن ها در کنار یکدیگر برادرانه، زندگی 
مسالمت آمیزی دارند. اقوام مختلف و مذاهب گوناگون، شیعه و سنی و غیرمسلمانان در 
کنار یکدیگر، زندگی مسالمت آمیزی را از آداب و سنن زندگی خود به نمایش گذاشته 
است به بیان روشن تر زندگی اقوام و مذاهب ایرانی در کنار یکدیگر »وحدت« را به 

رنگ ها، گویش ها، آداب، شیوه ها و روش های مختلف به تصویر درآورده است.
وی ادامه داد: قوم بختیاری با یک آداب و سننی، کرمانشاهی، کردها، بلوچ و دیگر 
اقوام و مذاهب با آداب و سنن خاص خودشان در کنار یکدیگر زندگی می کنند و 
وحدت و اتحاد را به نمایش گذاشته اند. حسن این زندگی برای نسل جوان اقوام 
و مذاهب این است که بدانند پیشینیان، بزرگان و اجدادشان با چه آداب و سنن 
زیبایی زندگی کرده اند و این آداب را به فراموشی نسپارند. متاسفانه یکی از کارهایی 

که »توسعه« انجام می دهد این است که ساختارهای فرهنگی بومی  محلی را از بین 
می برد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر این که »نباید 
اجازه دهیم آداب و سنن پیشینیان مان از بین برود«، گفت: اگر پوشش های محلی 
اقوام و قومیت های ایرانی باقی بماند و احیا شود خیلی از  برهنگی ها و مشکالتی که 
در حوزه حجاب است خود به خود از بین می رود. اگر آداب و سنن اقوام مان را به 
درستی بشناسیم و به رفتار و سلوک اجداد و بزرگان مان افتخار کنیم قطعا بسیاری از 

ناهنجاری های فرهنگی  اجتماعی مان رخت می بندد.
وی ادامه داد: برای حفظ و بسط دادن فرهنگ و سنن خوب اخالقی، قومی و 
مذهبی به طور مثال اگر با وارد شدن مثال یک فرد کهنسال به اتوبوس یا مترو، اگر 
یک افراد میان سال جای نشستن شان را به آنان بدهند قطعا نسل جوان و کوچکترها 
با این منش و سلوک خوب اخالقی و انسانی آشنا شده و بستر تکرار این رفتار خوب 
اجتماعی هموار می شود. با این قبیل رفتارهای فرهنگی  اجتماعی در جامعه قطعا 
از شدت بی عاطفگی فرهنگ غربی که حفظ منافع فرد برایش اهمیت دارد، کاسته 

می شود.
وی تعیین یک روز به عنوان روز لباس های محلی را دارای پیام ها و دستاوردهای 
مثبتی در حوزه فرهنگ عمومی داخلی و صنعت گردشگری خارجی دانست و افزود: 
این اقدام  حاوی این پیام به اقوام و قومیت های مختلف و به گردشگران خارجی است 
که ما برای آداب، سنن و فرهنگ اصیل خودمان اهمیت قائلیم. این مسئله می تواند 
ظرفیت خوبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و آشنا شدن آنان با آداب، 
سنن، گویش، پوشش و اخالِق اقوام، قومیت ها و مذاهب مختلف و گسترش این آداب 

و سنن اصیل ایرانی به سایر مناطق شهری کشور و سایر کشورهای جهان می شود.
نماینده مردم سنقر در مجلس ادامه داد: با سفر گردشگران داخلی و خارجی به 
ویژه در ایام عید نوروز یا مناسبت های ملی  قومیتی به مناطق و روستاهایی که هنوز 
فرهنگ کهن ایرانی در آن ها باقی است و مثال با مشاهده زندگی رومزه حضور زنان با 

حفظ پوشش و عفت زنانه در کنار مردانشان برای انجام امور کشاورزی و دامپروری در 
کوه، دشت، صحرا یا جنگل، نسل جوان گردشگر با این فرهنگ آشنا می شوند که این 
موضوع قطعا دارای آثار کوتاه مدت و بلند مدت فرهنگی و رفتاری خوبی در زندگی 
این افراد و خانواده هایشان خواهد بود که در نهایت موجب ترویج فرهنگ اصیل، کهن 

و اخالقی اقوام و قومیتهای ایرانی می شود.
وی افزود: نسل جوان داخلی با مشاهده این سبک زندگی خواهد فهمید که رمز 
استحکام زندگی خانوادگی در کنار هم بودن، همدلی و همراهی زن و مرد در همه امور 

زندگی حتی بخش های سخت زندگی است.

کارگردان نمایش مردی به نام اوهه گفت: تا سال های قبل 
می گفتند اگر کاری خوب باشد مخاطب خود را در هفته 
از  مردم  اکنون  است  ممکن  می آورد.  به دست  اجرا  اول 
لحاظ مالی شرایط خوبی نداشته باشند اما هزینه می کنند 
و پای نمایش هایی می نشینند که شکل و شمایل خاصی 
دارد و افراد بخصوصی در آن ایفای نقش می کنند و بعد هم 

برایشان مایه افتخار است که چنین هزینه ای کرده اند.
بهرام سروری نژاد کارگردان  تئاتر مردی به نام اوهه در گفت وگو 
با ایسنا درباره این نمایش بیان کرد: این نمایش فضایی کامال 
فانتزی دارد و در آن نماهایی از کمدی طنز و سیاه و همچنین 

مسائل اجتماعی و ... وجود دارد.
او ادامه داد: این متن سال ها پیش ترجمه شده بود و نام دیگری 
داشت اما ما برای نمایش خودمان از ترجمه دیگری استفاده کردیم 
و نام آن نیز تغییر داده شد. البته این نمایش هیچ ارتباطی به داستان 
و همچنین فیلم مردی به اوه ندارد و فقط نامشان تا حدودی شبیه 
است.  او درباره نحوه انتخاب بازیگران و حضور حمید گلی و علی 
فروتن در این نمایش، توضیح داد: تمامی بازیگران که در این اثر 
نمایشی حضور دارند از افراد تحصیل کرده و با سابقه در حوزه تئاتر 
و یا بازیگری هستند اما حضور حمید گلی و علی فروتن به دلیل 
سابقه فعالیت در تلویزیون و مخصوصا حوزه کودک از بقیه بازیگران 
بیشتر به چشم می خورد. این دو هنرمند عالوه بر کار کودک در 
سابقه فعالیتشان بازی در تئاترهای جدی را هم دارند. آنها اکنون از 
وادی کودک دور شده اند و فکر می کنم برای مخاطب جذاب باشد 

که آنها را در یک موقعیت کامال متفاوت ببینند.
سروری نژاد با تاکید بر اینکه مخاطب این نمایش بزرگساالن 
هستند، اظهار کرد: ما در پوستر این نمایش اعالم کرده ایم که تئاتر 
مردی به نام اوهه برای باالی 14 سال است، زیرا درک این داستان 

برای سنین کمتر از 14 سال سخت خواهد بود. همچنین بیم این 
میرفت که به دلیل حضور این دو هنرمند چنین تصوری پیش بیاید 
که این نمایش یک کار کودک است به همین دلیل ما اعالم کردیم 

تا  مشکلی پیش نیاید.
این هنرمند که نمایشش را در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه 
برده  است درباره میزان استقبال از این تئاتر و همچنین شرایط 
برای  تعداد مخاطبی که  نظر  از  اصال  ما  تماشاخانه گفت:  این 

تماشای این نمایش می آیند راضی نیستیم. متاسفانه به نظر می آید 
تماشاگرانی که به طور معمول تئاتر می دیدند تعدادشان بسیار کم 
شده. تا سال های قبل می گفتند اگر کاری خوب باشد مخاطب خود 
را در هفته اول به دست می آورد اما با گسترش سالن های خصوصی 
دیگر جنگ کیفیت نیست بلکه جنگ تبلیغاتی است. در این جنگ 

هم بخشی سالن سهیم است و بخشی کارگردان.
او اضافه کرد: برخی سالن های خصوصی امکانات وسیع تبلیغاتی 
در اختیار دارند مثل بنری که در خیابان می زنند و مانند یک بیلبورد 
شهری عمل می کند ولی برخی سالن ها مثل نوفل لوشاتو چنین 
امکاناتی ندارند. بنابر این وقتی امکانات تبلیغات ضعیف باشد دیده 
نمی شوی. نکته این است که همه ما می دانیم راهکارهای جذب 
مخاطب چیست و چگونه باید عمل کنیم اما همه اینها مستلزم 
هزینه کرد است که چون برای روی صحنه بردن یک نمایش هزینه 
بسیاری می شود دیگر بودجه ای برای کارگردان باقی نمی ماند تا 
بتواند تبلیغات هم انجام دهد. در این میان عالوه بر اجاره بهایی که 
برای سالن خصوصی باید پرداخت کنیم هزینه های جاری بسیاری 
هم داریم، خوشبختانه اعضای گروهم همراهی بسیار خوبی با من 
داشته اند. اما این برای تئاتر فاجعه است که به صورت میانگین 
تعداد تماشاگرانش بین 1۵ تا 20 نفر باشند در صورتی که ظرفیت 

سالن 103 نفر است.
او همچنین افزود: ممکن است اکنون مردم از لحاظ مالی شاید 
شرایط خوبی نداشته باشند اما با این حال هزینه می کنند و پای 
نمایش هایی می نشینند که شکل و شمایل خاصی دارد و افراد به 
خصوصی در آن ایفای نقش آفرینی می کنند. جالب اینجاست که 
بعدها برای خودشان هم باعث افتحار است که تئاتری را دیده اند که 

بلیتش خیلی گران بوده و این برایشان جذاب است.
سروری نژاد در پایان یادآور شد: از هفته ابتدایی اجراهای این 

نمایش برای دانشجویان ۵0 درصد تخفیف در نظر گرفته شده 
همچنین تخفیف های گروهی هم وجود دارد و با توجه به جایگاه 
صندلی ها در سالن تفاوت قیمت وجود دارد. امیدوارم در یکی دو 

هفته آینده شرایطمان تغییر کند.
نقش  ایفای  نمایش  این  در  که  بازیگرانی  ایسنا،  گزارش  به 
محمدجواد  خدامی،  شایان  توحیدی،  سامان  شامل  می کنند 
ذوالقدر، آتوسا راستی، عسل سادات اصفهانی، بهرام سروری نژاد، 
هورداد سروری نژاد، محمدرضا قلمبر، کامیار محبی، ندا نوری و 

علی فروتن و حمید گلی می شود.
از دیگر عوامل این نمایش می توان به نویسنده: اسالومیر مروژک، 
مترجم: نوید ادیبی فرد، کارگردان: بهرام سروری نژاد، طراح صحنه: 
سارا پژمانفر، طراح لباس: نرگس روشن، طراح گریم: سمیه فراهانی، 
طراح پوستر: امسن جعفری، گروه موسیقی و صدا، گیتار الکتریک: 
باکالم:  قطعات  ساخت  و  ساکسفون  محمدخانی،  امیرحسین 
گلنوش حمیدی ، سینت سایزر و افکت: سیاوش نوروزی، شاعر: 
ساغر مختاری، مدیر اجرا: ساغر مختاری، دستیاران کارگردان: 
سینا شجاعی، حنا کاظمی، منشی صحنه و برنامه ریز: عسل سادات 
اصفهانی، مشاور تبلیغات: محمد قناعتی، مدیر روابط عمومی: 
سعیده دادگر، عکاس: امیر خدامی، ساخت تیزر: امسن جعفری، 

گلنوش حمیدی )آنتراکت استودیو(
در خالصه داستان این اثر آمده است: در منزل مردی به نام 
پیوتر اوهه اتفاق عجیب و غریبی می افتد. ببری در لوله ی حمام 
داده  خانواده  به  رسمی  کارمند  توسط  خبر  این  می شود!  پیدا 
می شود و این تازه آغاز ماجراست. اقشار مختلف جامعه از این اتفاق 
سواستفاده می کنند تا جایی که برای تفریح یک مهاراجه منزل اوهه 
را تبدیل به جنگل و سیرک می کنند. در نهایت برای خدشه دار 

نشدن روابط دو کشور ...

یک کارگردان تئاتر مطرح کرد:

این یک جنگ بر سر تبلیغات است نه کیفیت!


