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فرهنگی

رویدادهای هنری

واکاوی اتفاقات خوب و بد عرصه هنرهای نمایشی در سالهای اخیر

«فیلم تئاترها» قربانی سلیقه مداری مدیران

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :این درست که تلویزیون وظیفه دارد
بخش��ی از خوراک تئاتری جامعه را به واس��طه تولید و پخش فیلم
تئاترهای ج��ذاب و مفهومی تامین کند اما وقتی در جامعهای مانند
کش��ور ما با اینکه بس��یاری از صاحب نظران و م��ردم عادی همواره
درخواست چنین مسئلهای را از رس��انه ملی شان دارند ،صداوسیما
کمترین توجهی نمیکند و راه خودش را میرود ،نمیتوان که بیخیال
این مدیوم خاص که میتواند در زمینه زندگی فردی و اجتماعی مردم
بسیار گره گشا باشد ،ش��د و گفت« :خب حاال که شرایط اینطوریه،
ما فیلم تئاتر تولید نمیکنی��م و اونو در اختیار مردم قرار نمیدیم».
باالخره پر واضح است که عده قابل توجهی از همین مردم از این راه
ارتزاق میکنند و به واس��طه تولی��د و پخش فیلم تئاترهای مختلف
درآمد کسب میکنند و روزگار میگذرانند .با این تفسیر میتوان بیان
کرد که فیلم تئاترها علیرغم بیتوجهی تلویزیون به آنها راه خودشان را
ادامه میدهند و تولید میشوند ،چرا که تهیهکنندگان اینگونه فیلمها
ح��اال دیگر خوب میدانند که تلویزیون تنها محل نمایش آثارش��ان
نیست و آنها میتوانند از طریق دیگری ارتباط و تعامل خودشان را با
مردم برقرار کنند .خاصه از آن زمانی که پلتفرمها وارد زندگی مردم
ش��دند و این امکان را برای کارگردانان و تهیهکنندگان نمایشهای
صحنهای فراهم آوردند که اگر هم به فکر تصویربرداری از اثر نمایشی شان
ب��رای تبدیل آنها به فیلم تئاتر نبودند ،ای��ن موضوع را در به صحنه
بردن نمایش هایشان مدنظر قرار دهند چرا که پلتفرمها این امکان را
برایشان فراهم آورده بودند .فقط کافی بود نمایش خوب باشد و در آن
چند بازیگر چهره هم حضور داشته باشند ،حتی اگر چند سال از تولید
نمایش هم گذشته باشد باز هم پلتفرمها حاضرند محصول تصویری
نمایش را در س��امانههای خود به معرض دید عم��وم بگذارند ،مثل
اتفاقی که این اواخر برای فیلم تئاتر «اولیور توئیست» حسین پارسایی
رخ داد .گرچه که اگر کارگردانی تجربه کافی در حوزه تئاتر داش��ته
باشد و نمایشش هم به لحاظ حضور بازیگر ،قصه و شخصیت پردازی
و ...جذابیتهای بصری الزم را داشته باشد ،میداند که در هنگام روی
صحن��ه بردن نمایش باید از تئاترش فیلمبرداری هم بکند تا حداقل
اثری تصویری مستندی از نمایشی که روی صحنه برده داشته باشد.
این مس��ئله شامل حال نمایش «اولیور توئیست» هم میشود ،البته
که اگر به گذشته رجوع کنیم در مییابیم که این موضوع مسبوق به
سابقه بوده و در گذشته هم رخ داده است .برای مثال چند سال پیش
که نمایش «اعتراف» ش��هاب حس��ینی روی صحنه رفت ،کارگردان
تصمیم گرفت از نمایش خود تصویربرداری نیز بکند و بعدها دیدیم
که این فیلم تئاتر هم منتشر شد و عالقمندانی که موفق به تماشای
این اثر روی صحنه نشده بودند ،توانستند فیلم این نمایش را نظاره گر
باشند .البته که این نمایش تنها فکت ما درباره مسبوق به سابقه بودن
تصویربرداری از فیلم تئاترها نبوده و نمایشهای دیگری نیز ش��امل
این موضوع میشدند ،نمایشهایی که بازیگران مطرحی مانند آتیال
پسیانی ،نوید محمدزاده و ...در آنها به ایفای نقش پرداخته بودند .اما
همی��ن موضوع یک دریچه دیگر را ب��ه روی ما باز میکند ،همانطور
که مستحضرید ماجرای پلتفرمها و وی او دیها چند سالی ست که
در فض��ای مجازی ورود پیدا کرده و در گذش��تههای نه چندان دور
این امکان در ش��بکه نمایش خانگی وجود نداشت ،به این مفهوم که
اصال «اک��ران آنالین» و موضوعی تحت عنوان «پخش اینترنتی آثار

یزد وافتتاحیه جشنوارهتئاترفجر

حس��ین مسافر آستانه دبیر جشنواره بینالمللی فجر که به عنوان داور
در پنجمین جش��نواره ملی تئاتر خیابانی «چتر زندگی» حضور داشت
در آیین اختتامیه این جش��نواره ،با اشاره به اینکه برگزاری جشنواره
فرات��ر از حد انتظار بود گفت :با مش��کالتی که کرونا ایجاد کرد و همه
فعالیتهای اجتماعی را به تعطیلی کشاند ،برگزارکنندگان این جشنواره،
چتر امید خود را تحت عنوان چتر زندگی بر سر ما خانواده تئاتر گرفت.
وی درباره آثار شرکتکننده در جشنواره گفت :آثار خوب و قابل قبولی
به این دوره رس��یدهبود .اما هیچ حرفی در تئاتر و هنر تکراری نیست و
در عین حال تکرار همه حرفها اس��ت ،حرفی نیس��ت که پیش از این
تکرار نش��ده باشد وبخواهیم تازه بگوییم .همه آنچه که از االن تا آینده
خواهیم دید در گذشته ما وجود داشتهاست این عالم از اول کامل بوده
و کش��ف ما از هرچیزی ش��اید با رنگ و بویی تازه باشد .دبیر چهلمین
جشنواره بینالمللی فجر اعالم کرد :حضور در جشنواره «چتر زندگی»
یزد موجب یک اتفاق بزرگ و زمینهساز یک رویداد بسیار مهم شد که تا
کنون سابقه نداشته و در هیچ جای کشور ر خ ندادهاست .به گزارش ایران
تئاتر ،وی افزود :با همت و همراهی استانداری و سایر مسئوالن ،همچون
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان ،سازمان فرهنگی و ورزشی
شهرداری حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و همه هنرمندان شهر
بینالمللی یزد ،مراسم افتتاحیه چهلمین دوره جشنواره بینالمللی فجر
در این شهر برگزار میشود .حسین مسافر آستانه در پایان گفت :در کنار
مراسم افتتاحیه ،منتخبی از آثار بخشهای مختلف جشنواره بینالمللی
فجر در شهر یزد اجرا میشود و برگزاری بخشهای مختلف جشنواره در
شهر بینالمللی یزد را شاهد خواهیم بود.

تصویری» در گذشته نبود که بخواهد این امکان را برای فیلم تئاترها
فراهم آورد که آنان بتوانند با اس��تفاده از امکاناتی که این درگاههای
خروجی برایش��ان مهیا میکردند آثار نمایشی خودشان را به معرض
دید مردم بگذارند و از این راه کس��ب درآم��د نمایند ،این یعنی اگر
در گذشته از یک نمایش صحنهای فیلمبرداری میشد ،کارگردان و
تهیهکننده عمال امکان نمایش آن را نداش��تند ،چرا که تلویزیون که
تکلیف خودش را پیش��تر با این آثار روش��ن کرده بود و پلتفرمی هم
وجود نداشت که سازندگان آثار نمایشی بتوانند از طریق آن محصول
هنری ش��ان را در معرض دی��د مخاطبان قرار دهند ،پس نتیجه چه
میش��د؟ واضح اس��ت که این محصوالت باید برای همیشه در کمد
باق��ی میماند ،اما واقعا این اتفاق رخ میداد؟ تجربه نش��ان داده که
در برخی مواقع چنین اتفاق��ی رخ نمیداد ،چرا که پلتفرمها نبودند
و حت��ی اگر تلویزیون برای نمایش فیل��م تئاترها همکاری نمیکرد،
«فضای مجازی» وجود داش��ت ،فضایی که میتوانست این امکان را
برای سازندگان آثار نمایشی تصویری فراهم بیاورد که محصولشان را
در اختیار مخاطب قرار دهند ،اما مشکل اینجا بود که هنرمندان مایل
به رخ دادن چنین اتفاقی نبودند ،چرا که منفعتی برایش��ان نداشت،
باالخره آنها برای تولید این اثر هنری زحمت کشیده بودند و به نحوی
میخواس��تند در هنگام ارائه آن به مخاطب درآمد هم کسب کنند،
به همین دلیل ترجیح میدادند تا زمانی که برایش��ان منفعت مالی
نداش��ته باشد ،فیلم تئاترهایشان همچنان در کمد باقی بماند ،اما در
نهایت چه میشد؟ این فیلم تئاترها به طریقی که ما از آنها بیخبریم
از داخل کمد خارج میش��دند و در فض��ای مجازی قرار میگرفتند،
بیآنکه صاحبانش��ان در جریان این موضوع قرار داش��ته باشند ،این
یعنی «قاچاق محصول فرهنگی» ،یعنی عدم رعایت قانون کپی رایت.
به خیالتان نمایشهایی که در زمان نبود پلتفرمها در فضای مجازی
(مانند کانالهای تلگرامی و سایتهای دانلود فیلم) قرار میگرفتند از
چه طریقی به دس��ت مخاطب میرسیدند؟ پاسخ بسیار ساده است:
«از طریق قاچاق»
آنچه تاکنون بیان کردیم شامل دو بخش بود ،اول آن فیلم تئاترهایی
که ام��روزه به طریق قانونی از طریق پلتفرمه��ا در اختیار مخاطبان
قرار میگیرد و دوم آن فیلم تئاترهایی که از طریق قاچاق در فضای
مجازی ق��رار میگرفت؛ حال قصد داریم یک بخ��ش دیگر را نیز به
این دو بخش بیفزاییم .بخش س��وم ش��امل فیلم تئاترهایی هستند
که ام��روزه به طریق غیرقانونی در اختی��ار مخاطبان قرار میگیرند.
همین چن��د روز پی��ش خبری در همی��ن صفحه منتش��ر کردیم
ک��ه حکای��ت از رخ دادن چنین اتفاق��ی میداد .و ام��ا متن خبر از
این قرار بود:
«الیورتوئیست» به اینترنت آمد
فیلم  -تئاتر «الیورتوئیست» با گذشت یک ساعت از اکران آنالین ،به
صورت غیرقانونی در فضای مجازی منتش��ر شد .این اثر پرستاره که
به کارگردانی حس��ین پارسایی ،در زمستان  ۹۶در تاالر وحدت روی
صحنه رفته بود ،ساعت  ۲۰شامگاه  ۲آذرماه به صورت انحصاری در
پلتفرم نماوا به اکران آنالین رسید ،اما نسخه قاچاق آن در ساعت ۲۱
منتش��ر ش��د .در ماههای اخیر هر فیلمی که به صورت آنالین اکران
ش��ده ،پس از گذشت ساعتی از ش��روع نمایش ،به صورت قاچاق به
انتشار رسیده است».

آنچه در داخل گیومه خواندید نه مایه افتخار است و نه مایه بیتفاوتی
و بیتوجهی ،آنچه خواندید یک فاجعه در حوزه هنر اس��ت ،چرا که
از این حقیقت پ��رده برمی دارد که برخی از افراد ،زحمات عده قابل
توجهی از فعاالن حوزه فرهنگ و هنر را به هیچ میانگارند و محصول
هن��ری آنها را ب��ه تاراج میبرند و آن را به ص��ورت رایگان در اختیار
مردم قرار میدهند .این درس��ت که از این طریق حداقل همه مردم
میتوانند از یک نمایش صحنهای که فیلمش هم تولید ش��ده لذت
ببرن��د اما زحمت آن عدهای که آن نمایش را روی صحنه برده و این
فیلم را تولید کردهاند چه میش��ود؟ این یعنی تیش��ه زدن به ریشه
فرهنگ و هنر به لحاظ مالی و مسلما چنین اتفاقی مایه افتخار نیست.
مایه بیتوجهی و بیتفاوتی هم نمیتواند باشد به این منظور که نباید
به رخ دادن چنین اتفاقی بیتوجه بود و آن را مورد بررس��ی و تجزیه
و تحلی��ل قرار نداد ،اتفاقا بیتوجهیه��ا و بیتفاوتیهای مکرر باعث
رخ دادن چنین اتفاقات ش��وم فرهنگی ش��ده است .اگر آن زمان که
هنرمن��دان مختلفی مانن��د داریوش مودبیان ،ه��ادی مرزبان و ...در
گفتگوهایش��ان به کرات درباره تولید و پخش تله تئاترهای متنوع از
رس��انه ملی سخن میگفتند و این درخواس��ت جدی را از مسئوالن
صداوس��یما مطرح میکردند کس��ی به حرفهایشان گوش میکرد و
یاکس��ی را برای این مس��ئله در کنداکتور پخش رسانه ملی در نظر
میگرفت ،اکنون شاهد این فاجعه فرهنگی و هنری نبودیم ،اما بخش
غمبار ماجرا اینجاس��ت که حتی االن که آب از آب گذش��ته و دیگر
خیلی س��خت میتوان جلوی ادامه چنین رون��دی را گرفت باز هم
صداوسیماییها نمیخواهند جلوی ضرر را بگیرند ،چرا که متاسفانه
آنها اصال با تئاتر و س��ینما میانه خوبی ندارند و فقط کار خودشان را
انج��ام میدهند ،حداقل تا پیش از زمانی که رئیس جدید س��ازمان
صداوسیما روی صندلی ریاست این سازمان تکیه بزند ،شرایط به این
صورت بوده ،حال اینکه چرا تئاتری که مادر هنرها قلمداد میش��ود
و از س��احت مقدسی برخوردار است و هنرمندان ارزشمند و نازنینی
چون محمود اس��تاد محمد ،س��عدی افش��ار و ...را روی صحنه خود
داش��ته اینقدر مورد کم لطفی و به عبارت بهتر بیلطفی مس��ئوالن
س��ازمان صداوس��یما و دیگر نهادها قرار گرفته ،خدا میداند .همین
دو هنرمن��د عزیزی که نامش��ان را در خطوط پیش��ین آوردیم عمر
با ارزش خود را صرف اعتالی هنر تئاتر کردند و تمام آرزویش��ان این
بود که حال تئاتر و فعاالنش خوب باش��د و بتوانند مسیر رشد و ترقی
را طی کنند .هنوز یادمان نرفته محمود استاد محمد را که در آخرین
ماههای عمرش با آن حال نزار روی سن آمد و در حالیکه به سختی
نفس میکش��ید درباره تئاتر و ارزش واقعیاش سخنانی را بیان کرد.
حال مایه تاس��ف و ش��رمندگی ماس��ت که در روزگار اکنون تئاتر و
هنر نمایش در این وضعیت اس��فناک قرار گرفت��ه و هنوز که هنوز
اس��ت مس��ئوالن نمیخواهند در راه اعتالی این هنر زنده و متعالی
قدم بردارند و گره گشای مشکالتش باشند ،حال خواه این مشکالت
در حوزه نمایشهای روی صحنه باش��د ،خواه در حوزه نمایشهایی
که به فیلم تئاتر تبدیل میشوند و عاقبتی بجز قاچاق و قرار گرفتن
رایگان در فضای مجازی در انتظارشان نیست .با تمام این تفاسیر ما
به عنوان اهالی رسانه دل به دل اهالی تئاتر سپردهایم و همچون آنان
امید آن داریم که روزگاری فرا برسد که تئاتر هم در شرایط ایده آل
و مطلوب قرار بگیرد.
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جمشیدیفروفیلمنامهخوبیکه«خوشنام»دارد

عباس جمش��یدیفر ،بازیگر س��ینما و تلویزیون ،درباره بازی در س��ریال
«خوشنام» گفت« :خوشنام» یک سریال کام ً
ال اجتماعی است ،گهگاهی
موقعیتهای کمیک را در این س��ریال شاهد هستیم که به همین دلیل
نمیتوان آن را سریالی کام ً
ال اجتماعی جدی دانست .در این سریال شاهد
فضای تلخ ،عاش��قانه ،کمدی و ...هس��تیم .جمشیدیفر خاطرنشان کرد:
درباره نقش��م توضیح چندانی ندارم چرا که نمیخواهم چیزی از س��ریال
لو برود اما اگر بخواهم خیلی کوتاه درباره کاراکتر فریدون بگویم ،او جوانی
اس��ت که در یک موقعیت اجتماعی با ذهنیتی کام ً
ال متف��اوت قرار دارد
که در ذهنش مملو از افکار بس��یار منفی اس��ت و هیجانات خیلی زیادی
هم دارد و به خاطر همین افکار و هیجانات دست به کارهایی غیرمنطقی
میزند که شاید خیلیها او را دوست نداشته باشند .کاراکتر فریدون کام ً
ال
نس��بت به فضا و نوع زندگی که در آن قرار گرفته بیگانه است .تا این حد
بیشتر نمیتوانم درباره این شخصیت توضیح دهم اما فکر میکنم شخصیت
نمایشی جالبی است و امیدوارم مخاطبان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند.
به گزارش برنا ،این بازیگر در پایان اظهاراتش تأکید کرد :همکاری با گروه
«خوشنام» برای من اتفاق خوبی بود ،یک گروه حرفهای و باتجربه که به
کار خود تسلط دارند .با توجه به این مسئله و فیلمنامه خوبی که این سریال
دارد فکر میکنم اگر زمان پخش مناسبی برای آن در نظر گرفته شود قطعاً
میتواند از آثار مورد توجه و پرمخاطب تلویزیون باشد.
مفقودی

م�درک ف�ارغ التحصیل�ی اینجان�ب به�زاد درمنک�ی فراهانی
فرزن�د محمد ب�ه ش�ماره شناس�نامه  ۳۷۹۲۶ص�ادره از تهران
در مقطع کارشناس�ی رش�ته مدیریت بازرگانی ص�ادره از واحد
دانش�گاهی ن�راق ب�ا ش�ماره  ۷۷۸۴۲۲۵۰۰۰۷مفق�ود گردی�ده
اس�ت و فاق�د اعتبار می باش�د.از یابن�ده تقاضا می ش�ود اصل
مدرک را به دانش�گاه آزاد اسلامی واحد نراق به نشانی ،نراق خ
امام خمینی ،دانشگاه آزاد واحد نراق،کد پستی  ۳۷۹۶۱/۴ارسال
نماید.

مفقودی

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193

نیـــازبــهتمــاستلفنــینمیباشـــد

«فروپاشیکاملجسم»میآید

نمایش «فروپاشی کامل جسم» نوشته آرش
سنجابی به تهیه کنندگی عیسی صادقلو به
کارگردانی الهه قاسم زاده به زودی در پردیس
تئاتر س��پند روی صحنه میرود .به گزارش
صبا ،گروه نمایش��ی تئاتر دیگر تازهترین اثر
خود را پس از یازده ماه تمرین فشرده در ژانر
رئالیسم جادویی روی صحنه خواهد برد.

«تندیس آرامش» آمد

محمد سلیمانی خواننده عرصه موسیقی در
جدیدترین فعالیت موس��یقایی خود ،قطعه
«تندیس آرامش» را با مجوز دفتر موس��یقی
وزارت ارش��اد اجرا و منتش��ر کرد .به گزارش
مهر ،ای��ن قطعه پاپ-کالس��یک را مرتضی
لطفی آهنگسازی کرده و شهاب شهرزاد ترانه
آن را سروده است.

«زیرخاکی»کلیدخورد

آفتاب یزد :فصل س��وم سریال «زیرخاکی»
به نویس��ندگی و کارگردانی جلیل س��امان
کلید خورد .در نخستین روز از تصویربرداری
«زیرخاک��ی» ژال��ه صامتی و رایان س��رلک
در یک��ی از مح�لات تهران مقاب��ل دوربین
س��امان رفتن��د .ضبط این س��ریال که برای
پخ��ش در ن��وروز  ۱۴۰۱از ش��بکه ی��ک
س��یما تولید میش��ود ،فعال در تهران ادامه
خواهد داشت.

جایزه برای «پسر»

فیلم سینمایی «پسر» به کارگردانی نوشین
معراجی در تازهترین حضور بینالمللی خود
در بخش رقابتی س��ینمای جوان جش��نواره
فیلم مینس��ک معروف به لیس��تاپاد ،جایزه
بهتری��ن فیلم را از آن خود ک��رد .به گزارش
مهر ،بیس��ت و هفتمین جشنواره بینالمللی
فیلم مینسک از  ۲۰تا  ۲۶نوامبر (از  ۲۹آبان
تا  ۵آذر) در ب�لاروس برگزار و جوایز ،جمعه
 ۵آذر به برندگان اهدا شد.

«رویای ساحل» در «فجر»

فیلم سینمایی «رویای ساحل» به کارگردانی
آرش س��جادی حس��ینی ب��رای حض��ور در
چهلمین جش��نواره فیلم فجر آماده میشود.
ب��ه گ��زارش برنا ،ای��ن فیلم س��ینمایی که
در دوران کرون��ا مقاب��ل دوربی��ن رف��ت ،با
پش��ت س��ر گذاش��تن مراحل فنی و آماده
ش��دن ب��رای نمایش ،ف��رم حض��ور در این
دور ه جش��نواره فیل��م فج��ر را پ��ر ک��رده
است.

جدول شماره6172

افقی

  - 1بیپی�ر م�رو ت�و در خراب�ات....
 - 2پیامبری مشهور به زیبایی  -کشور
آفریقایی با مرک�ز " یائونده " - 3نوعی
رنگ مو  -از پرندگان خوش گوش�ت -
مقابلحضور-زماناستراحت- 4شهر
سیستانوبلوچستان-نمدمال-کتاب
شاعر - 5ساق پوش  -بازی جوانمردانه
در ورزش  -پارس�ا - 6مجموعه حروف
امالئی یك زب�ان  -امر آوردن  -مزه اول
خرمالو-روحانی- 7ظرفآزمایشگاه-
پایتخت کانادا  -پول ژاپن - 8خالقیت
 از شهرهای افغانستان  - 9ضربه سرفیلمیازمحمدعلیسجادی-کوبندهمطبخ- 10جنبیدن-عالمتمفعولی-
من و تو  -کنایه از تندرو - 11مردم  -در
هرحال،بههرصورت-بلندترینرشته
ک�وه اروپا - 12چکش ب�ادی  -تاکنون
دعایشبجمعه- 13بلهانگلیسی-بیآب�رو  -تلخ کالم  -یک و یک - 14از
محالت ته�ران در خیابان حضرت ولی
عصر( عج )  -حمل�ه  - 15آبروی غزل
ایرانمولفتذکرهخلوتانس

عمودی

برگ سبز و برگ کمپانی موتورسیکلت پالس 180مدل 1389ش شاسی:
 ٨٩٩٣٣٨٢ش موت�ور٧٣٩٩١:ش پلاک 128/47157:مفقود گردیده و
فاقد اعتبار میباشد.

5

دوشنبه  8آذر1400

 - 1اس�تان بن�در عب�اس  -طی�اره- 2
اتوبوس فضایی  -از اس�طورههای یونانی،
ش�کارچی جوانی که آفرودیت عاشق او
شد - 3کلمه پرسشی  -آب برف  -غلط
گیر اداری  -شیره انگور - 4ساالد چینی
باالتر(واال)-سپهساالرقشوناشکانی- 5پسغذا-نویسندهآمریکایی"خشم
و هیاهو "  -قبض - 6از جنس گل پخته -
بیموقع و بیخبر  -باد کردگی - 7به زور
و اجبار  -ب�اران اندک  -نجات - 8منقار
کوتاه  -نمایش همراه با شعر و موسیقی -
باقی باش  -کارگاه بافندگی  - 9سوخته
دل  -صدای کوبی�دن در  -پیامبر صبور
- 10تیرانداختن-بیهمتا-قریب- 11زره
ساز  -همسر کیکاووس  -بندری در هند
-12نوعیالک-هوسها-شاههخامنشی
 – 13زمان بسیار کم  -قرض بانکی  -تن
 ش�اه دم بریده - 14از نمایش�نامههایمشهور شکس�پیر  -ناپاک - 15سرمای
بسیارشدید-تملق

پاسخ جدول شماره6171

شماره 6172
شاهنامه خوانی

بخشش خواستن سياوش
از پدر
چه��ارم بتخ��ت كي��ى بر نشس��ت
ت
يك��ى گ��رزه گاو پيك��ر بدس�� 
بر آش��فت و س��ودابه را پيش خواند
گذش��ته س��خنها ب��رو ب��ر بران��د
ك��ه بىش��رمى و ب��د بس��ى كرده
ف��راوان دل م��ن بي��ازرد ه
يك��ى ب��د نم��ودى بفرج��ام كار
ك��ه ب��ر ج��ان فرزن��د م��ن زينهار
بخ��وردى و در آت��ش انداخت��ى
ى
بري��ن گونه ب��ر جادويى س��اخت 
نياي��د ت��را پ��وزش اكن��ون ب��كار
بپ��رداز ج��اى و ب��ر آراى كار
نش��ايد كه باش��ى ت��و ان��در زمين
ن
ج��ز آويختن نيس��ت پ��اداش اي 
ب��دو گف��ت س��ودابه كاى ش��هريار
ت��و آت��ش بدي��ن ت��ارك م��ن ببار
م��را گ��ر هم��ى س��ر بباي��د بريد
مكاف��ات اي��ن بد كه بر من رس��يد
بفرم��اى و م��ن دل نه��ادم بري��ن
ن
نب��ود آت��ش تي��ز ب��ا او بكي�� 
س��ياوش سخن راس��ت گويد همى
ى
دل ش��اه از غ��م بش��ويد هم�� 
هم��ه ج��ادوى زال ك��رد اندري��ن
ن
نخواه��م ك��ه دارى دل از من بكي 
ب��دو گف��ت نيرن��گ دارى هن��وز
نگردد همى پش��ت ش��وخيت كوز
ب��ه ايراني��ان گف��ت ش��اه جه��ان
ن
كزين بد كه اين س��اخت اندر نها 
چه س��ازم چه باش��د مكاف��ات اين
ن
هم��ه ش��اه را خواندن��د آفري�� 
كه پ��اداش اين آنكه بىجان ش��ود
ز ب��د ك��ردن خويش پيچان ش��ود
بدژخي��م فرم��ود كي��ن را بك��وى
ى
ز دار ان��در آوي��ز و برت��اب رو 
چ��و س��ودابه را روى برگاش��تند
شبس��تان هم��ه بان��گ برداش��تند
دل ش��اه كاوس پ��ر درد ش��د
نهان داش��ت رنگ رخش زرد ش��د
س��ياوش چني��ن گفت با ش��هريار
ك��ه دل را بدي��ن كار رنج��ه م��دار
کوتاه از هنر

«رقص پرچم» روی صحنه

س��ینمایش «رقص پرچم» به نویس��ندگی
سید محمد مصطفی موتورچی و کارگردانی
کوروش زارعی در ش��هر ای�لام روی صحنه
رفت .به گزارش ای��ران تئاتر« ،رقص پرچم»
که نمایشی مستند از اتفاقات جنگ تحمیلی
و روایتگر مقطعی از دفاع مردم ایالم در طول
هشت س��ال دفاع مقدس اس��ت ،هرشب با
تونیم روی صحنه میرود.
مدت زمان دو ساع 

