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فرهنگی

نقدی بر نمایش «سایر بازماندگان» به کارگردانی مهرداد مصطفوی

تسلیتوتهنیت

«سایر بازماندگان» نشان م یدهد که جسم و
روان کاراکتر امیر ،به عنوان پسر ارشد خانواده
هیچگاه از مادر جدا نم یشود و نگاهاش به پدر
به صورت محبوبی منفور در طول زمان پیش رفته
است .از این رو مناسبات این نمایش به شکل
ماتریسی ،طول و عرض زمانهای زندگی را به
صورت برجسته شده و البته شخصیت پردازانه و
یراند و از تالقی کاراکترها
رابطه ساز به پیش م 
با یکدیگر در این موقعی تها خاطرات و یادهای
اصطکاک آمیزی م یسازد

آفتاب یزد  -آریو راقب کیانی :پیوند س��اختار ش��کنانه مکان-
زم��ان در تئاتر و س��یالیت این دو مقوله در یکدیگ��ر ،باعث ایجاد
وضعیتی میگردد که س��ایر امور بدیهی را برای تماش��اگر با شک
و تردید و س��وال مواجه��ه میکند .در نتیج��ه واقعیتهای رایج و
منحص��ر به ف��رد ،از جمله گذر زمان و تاثیر آن بر س��ن کاراکترها
همچون سایر عناصر نمایشی به صورت واقعیتی پنهان و یا توهمی
از واقعیت در میآیند که هیچ گونه تبعیتی علی و معلولی با جریان
زمان رئالیستی ندارند .در اینچنین جهان خلق شدهای در نمایشها
معنای گذر زم��ان ( )Time Lapseتعریف جدیدتری مییابد که
مقیاس حرکتی آن دستخوش تغییر شده است و به طور کل پدیده
مرور زمان به ش��کل دیگری رخ داده اس��ت .یعنی خاصیت موهوم
ب��ودن و انتزاعی بودن زمان صدچن��دان میگردد که گاه روی دور
تند میافتد و گاه روی دور کند و گاه یخ میزند و نمیتواند س��یر
دنباله دار بودن خود را در مطابقت با واقعیت زمانی طی نماید.
نمای��ش «س��ایر بازماندگان» به نویس��ندگی س��اناز اس��دی و به
کارگردان��ی مه��رداد مصطفوی ،نمایش��ی اس��ت ک��ه مکانهای
نمایش��یاش را اعم از تختخواب پ��در ،حمام خانه و اتاق خیاطی و
پرو لباس را در سه سویه صحنهاش طوری چیده است که همراستا
با نامحسوس بودن زمان میگردند .نمایش از جایی شروع میشود
ک��ه مادر خانواده ،در قید حیات نیس��ت و فضای مردانهای خانه با
حضور دیکتاتورانه پدر ،یعنی کاراکتر صمد و دو پس��رانش ،امیر (با
ب��ازی ابراهیمعزیزی) و رض��ا (با بازی پرهامیداللهی) بعد از چهل
روز از درگذش��ت مادر مس��یر دیگری را میپیماید .مسیری که در
آن کاراکترهای پس��ر این خانواده در تسلسلی باطل از خیالپردازی
در خص��وص نحوه مرگ مادر گذران روز و ش��ب میکنند و انفعال
آنها ،از آنها شخصیتهای معنا باخته ساخته است .عنصر زمان که
در این نمایش به صورت خطی پیش نمیرود ،از برهههای مختلف
این خانواده عزادار مانده پرش میکند و پرتاب کردن شخصیتهای
داستانی «سایر بازماندگان» به موقعیتهای مختلف باعث میگردد
که تماشاگر همسو با کاراکترهای متوهم شده ،حقانیت رویدادهای
صحنه را باور کند .بنابراین نمایش رئالیس��تی «سایر بازماندگان»
س��عی میکند بین درونمای��هاش که انتقام و خونخواهی اس��ت و
حرکت دوار زمانی توازن ایجاد کند .از معدود زمانهای س��ازگاری

ای��ن نمایش با ام��ر واقع را میت��وان در زمان جش��ن تولد پانزده
س��الگی کاراکتر امیر جستجو کرد که روی صحنه تنها مانکن زنانه
ب��دون چهرهای وج��ود دارد که تداعی گر حضور ش��خصیت غائب
ای��ن خانواده یعنی مادر اس��ت که به ص��دای محفل عیش و نوش
خانوادهاش در هالهای از نور در حال گوش دادن است .نمایش نشان
میده��د که هر چقدر زن این خان��واده به عنوان الوجودی حاضر،
قصد بر این داش��ته اس��ت که الگوی رفتاری نظم یافتهای را جاری
کند ،پدر خانواده اعتقادات راس��خاش را به مولفههای فرمانبردارانه
زن ای��ن خانواده و اقتدارگرایانه خودش حفظ کرده اس��ت و حتی
سانسور قیچی وارش را بر مجله مد زنانه و فشن و الگوهای خیاطی
لباس نیز وارد میکند .مرد و پدر این خانواده هر چقدر که از منظر
بیرونی (و البته درونی) و شکل و شمایل لباس پوشیدن بیاستایل
و ولنگار جلوه میکند و سعی دارد این سبک نامرتب ملبس شدن
را به پسراناش تحمیل کند ،عموی خانواده یعنی کاراکتر فریدون
(با ب��ازی آیدین بهاری) به عنوان آلترناتیوی متضاد میخواهد این
تک قطبی رفتار ُقلدرمآبانه را بشکند و محو نماید.
نمایش «سایر بازماندگان» رفته رفته به هنجارهای جاری شده در
این خانواده که از طرف کاراکتر پدر که قانونگذار اس��ت و قانون
نامیده میش��ود پش��ت پا میزند و هیبت تحکمانه او را مخدوش
مینماید .اگر زمانه ای ،اس��تحمام پسر کوچک این خانواده (رضا)

به صورت مخفیانه و پش��ت پرده حجاب آمیزی انجام میشد ،حال
تغس��یل پدر به ش��کلی عیان و پرده درانه در مقابل پس��ران انجام
میگ��ردد .همچنین اگر دورهای از زندگی س��ه نف��ره این خانواده،
س��یگار کش��یدن آداب و مقرراتی داشته اس��ت ،در روزگار دیگر و
رویداد مشابه تغییر موضع میدهد .نمایش «سایر بازماندگان» که
متن آن در خدمت اجرا اس��ت ،نش��ان میدهد که جس��م و روان
کاراکتر امیر ،به عنوان پس��ر ارش��د خانواده هیچ��گاه از مادر جدا
نمیش��ود و نگاهاش به پدر به صورت محبوبی منفور در طول زمان
پیش رفته است .از این رو مناسبات این نمایش به شکل ماتریسی،
طول و عرض زمانهای زندگی را به صورت برجس��ته شده و البته
شخصیت پردازانه و رابطه ساز به پیش میراند و از تالقی کاراکترها
با یکدیگر در این موقعیته��ا خاطرات و یادهای اصطکاک آمیزی
میس��ازد .کاراکترهایی که هر چق��در تالش میکنند چرک زدایی
کنند و رخت و لباس عوض کنند ،هیچگاه نمیتوانند زندگی شان
را در فقدان مادر از س��یاه بودن به رنگی ش��دن متمایل سازند و از
طرف��ی نیز مجددان��ه میخواهند از تختخواب رخ��وت بار و زندان
ش��ده پدر رهایی یابند .شرح واقعه اصلی یعنی چگونگی مرگ مادر
و تاثیرگذاری آن بر روند س��ایر بازماندگاناش به نحوی اس��ت که
قصد دارد بیش��تر از آنکه افشاگر باشد ،کنشمند گردد و به تبع آن
همه چیز متاثر ش��ده از آن در ای��ن نمایش حاکی از عدم قطعیت
میگردد ،خواه میخواهد زمان باش��د ،خ��واه میخواهد رابطه بین
آدمها با یکدیگر باش��د و خواه میخواه��د لحظه مندی هر یک از
آنها باش��د و بنابراین ذات هر چیز از اصالت وجودیاش میان تهی
میگردد ،باالخص کاراکتر امیر که با ذهن خودش زندگی میکند.
در انتها باید گفت نبود تس��لیت آمیز مادر ،هیچ گاه نمیتواند بود
تهنیت آمیز تولد امیر را رنگ و بزم ببخشد!

همایونشجریان«جیران»خواند

«بیمادر» آماده اکران شد

«پدر گواردیال» کلید خورد

حس��اب کارب��ری س��ریال جی��ران اینس��تاگرام روز پنجش��نبه
( ۲۳دی ماه) با انتش��ار صدای همایون شجریان از ادامه همکاری
ای��ن هنرمند تا پایان کار خبر داد و اعالم کرد :همایون ش��جریان
عنوانبندی پایانی سریال عاشقانه ساخته حسن فتحی را خوانده
و فردین خلعتبری آهنگس��ازی آن را به عهده داش��ته است ،اما
این قطعه ،همه داستان نیست و قصه این همکاری شنیدنی ادامه
خواهد داشت .به گزارش پانا« ،جیران» شانزدهمین سریال حسن
فتحی پس از مجموعههایی همچون «ش��ب ده��م»« ،مدار صفر
درجه» و «میوه ممنوعه» و دومین س��ریال او در ش��بکه نمایش
خانگی پس از س��ریال عاشقانه ش��هرزاد و روایتگر زندگی جیران،
یکی از همسران ناصرالدین شاه قاجار است.

آرش واحدی و واژههایی که
تغییر هویت دادند

آرش واح��دی نویس��نده و کارگ��ردان «آخری��ن قط��ره از نیمه پر
لی��وان» که ب��ه تازگی اج��رای خ��ود را در خانه هنرمن��دان ایران
آغاز کرده اس��ت ،درباره این نمایش و س��بک رئالیس��م جادویی آن
گفت :قصه در مورد اعتماد از دس��ت رفته مردم به همدیگر اس��ت.
در مورد روند اش��تباهی که بخاطر فش��ارهای اقتصادی ،اجتماعی و
سیاس��ی میان آدمها بهوجود آمده و در آینده میتواند به فاجعهای
بزرگت��ر ختم ش��ود .منظور از آینده  ۳۰۰س��ال بعد اس��ت .زمانی
که ای��ن عدم اطمینان باعث ش��ده بس��یاری از ارزشهای فردی و
جمع��ی ما از دس��ت برود و حت��ی معنی کلمهها برای ن��وادگان ما
تغییر کند .او با بیان اینکه «این روند بیش��ک برای انسانهای فردا،
تنهایی بهوجود میآورد ».ادامه داد :ش��خصیت اصلی داس��تان من
به دنبال فرار از تنهایی به س��رزمینهای دیگر (که بیش��تر تمثیلی
از انس��انهای دیگر است) س��فر میکند .به گزارش ایلنا ،واحدی با
تاکی��د ب��ر اینکه به اعتق��اد او« ،وظیفه هر یک از ما این اس��ت که
نس��بت به اتفاقهای روز جامعه واکنش نش��ان دهیم؛ هر شخص به
نوبه خود و به ش��کلی که بلد اس��ت ».گفت« :آخرین قطره از نیمه
پر لیوان» واکنش من به اتفاقات و پوس��تاندازی اس��ت که در سه
نسل گذشته ،خود به چشم ش��اهد بودم .اینکه چگونه اعتماد میان
اعض��ای ی��ک اجتماع کم و کمتر میش��ود .این که  ۳۰س��ال قبل،
واژههای مختلف چه معنی برای ما داشت و حاال چگونه تغییر هویت
داده است.

نمایش آثار هما امامی
در موزه اهلن آلمان

نمایش��گاه گروه��ی  RESETدر The Ahlen Art Museum
آلمان برپاس��ت .در این نمایشگاه ویدئوها ،عکسها ،اینستالیشنها،
مجس��مهها و طراحیه��ای  ۱۹هنرمن��د از کش��ورهای مختلف در
مع��رض دید ق��رار دارد
و هم��ا امام��ی نیز یکی
از هنرمن��دان حاضر در
این روی��داد اس��ت .در
این نمایشگاه به ارتباط
میان بح��ران و خالقیت
و تأثی��رات آنه��ا ب��ر
هنرمن��دان توجه ش��ده
اس��ت و به دنبال پاس��خ به س��ؤاالتی مانند این است که در شرایط
بحران��ی ،هنرمن��دان میتوانند بازدارنده باش��ند ی��ا الهامبخش؟ به
گزارش هنرآنالین ،در اس��تیتمنت این نمایشگاه آمده است :جامعه
ما که در چندین س��ال گذش��ته دارای حداکثر کارایی بوده اس��ت،
ب��ه طور همزم��ان و برای مدت طوالنی در حال��ت بحران مزمن نیز
به س��ر میبرده اس��ت .همهگیری کرونا فقط این موضوع را تشدید
ک��رده و آن را ب��ه وض��وح قابل مش��اهده ک��رده اس��ت .تحرک و
بهرهوری تقریباً متوقف ش��د .فرآیندهای مبادله جهانی دیگر کارساز
نبود ،موقعیتهای ش��غلی ش��کننده بود و زندگی آس��یبپذیر بود.
محدودیتهای رش��د و پیشرفت به وضوح قابل درک بود .در چنین
شرایطی این سؤال بیش از پیش مطرح میشود :چگونه میخواهیم
زندگ��ی کنیم؟ چگونه میتوانیم عدالت را برای نس��لهای آینده ادا
کنیم؟ کدام تغییرات اساسی برای این امر ضروری است؟ آیا ممکن
است در بحران فرصتی وجود داشته باشد؟ به نظر میرسد ما به یک
ش��روع تازه ،یک «تنظیم مجدد» نی��از داریم! به گزارش هنرآنالین،
این نمایش��گاه از اکتبر  ۲۰۲۱آغاز شده و تا  ۱۶ژانویه  ۲۰۲۲ادامه
دارد.

در ادامه انجام مراحل فنی فیلم س��ینمایی «بیمادر» نخس��تین
س��اخته سیدمرتضی فاطمی ،بامداد افش��ار ،آهنگسازی و حسین
قورچیان ،صداگذاری این فیلم را به اتمام رساندند .به طور همزمان
از لوگوی این فیلم با طراحی محمد روحاالمین رونمایی شد .گفتنی
است موس��یقی متن و آواز تیتراژ پایانی این فیلم براساس بخشی
از الالیی مادر افغانی «اهلل هو» نواخته شده است .در خالصه داستان
این فیلم آمده« :انس��ان چیزی به دست نمیآورد ،مگر چیزهایی
از دست بدهد "...به گزارش پانا ،این فیلم اجتماعی به تهیهکنندگی
محمدرضا مصباح و علی اوجی ،در بخش خصوصی و «کانون فیلم
نسیم» تولید شده است و در بخش مسابقه چهلمین جشنواره فیلم
فجر رونمایی خواهد شد.

س��ریال «پ��در گواردی��وال» به نویس��ندگی و کارگردانی س��عید
نعمت اله کلید خورد .در چند روز گذشته مهران مدیری،هنگامه
قاضیانی،مهدی سلطانی،آرش عدل پرور به همراه ستاره اسکندری
و امی��ر مه��دی ژول��ه و نرگس محم��دی جلوی دوربین س��عید
نعمت اله رفتن��د.در هفتههای پیش رو حمید فرخ نژاد ،علیرضا
خمس��ه ،مرجانه گلچین ،پریوش نظریه ،نس��یم ادبی ،س��یامک
صفری ،س��ارا خویینی ها ،علی اوجی ،محمدرضا علیمردانی و ...به
نقش آفرینی میپردازند .به گزارش برنا،تیتراژ این سریال را ساالر
عقیلی خواهد خواند .در این سریال از چهرههای جدیدی که همگی
از کالسهای بازیگری سعید نعمت اله در (موسسه فرهنگی هنری
نقش اول)انتخاب شده اند،استفاده خواهد شد.

«یازده /یازده» در «دیوار چهارم»

شادی اسدپور از اجرای نمایش «یازده/
ی��ازده» در بهار  ۱۴۰۱در تماش��اخانه
دیوار چهارم خبر داد .ش��ادی اس��دپور
نویس��نده ،کارگردان و سرپرست گروه
تئاتر آرتا درب��اره فعالیتهای جدیدش
گفت :مدت هاست در انتهای هر کارگاه
«آغاز ت��ا پایان» با حض��ور هنرجویان،
نمایش��ی را روی صحنه میبرم که برای اجرای این دوره به س��راغ اقتباسی از
نمایشنامه «اتللو» نوشته ویلیام شکسپیر رفتهام .وی درباره رویکردی که به این
نمایشنامه معروف داشته است ،عنوان کرد :این نمایش با اقتباسی آزاد ،با نگاهی
بس��یار گذرا به این اثر و با تکنیک کوالژ به صحنه میرود .به نوعی فقط چند
ش��خصیت نمایشنامه «اتللو» مورد استفاده قرار گرفتهاند و بیشت ِر شخصیتها
و موقعیتها را از تخیلم وام گرفتهام .از اواس��ط شهریور  ۱۴۰۰نوشتن متن را
آغاز کردم و از دی ماه سال جاری کارگاه و تمرینهای نمایش شروع شد .همه
بازیگران نمایش نیز از هنرجویانم هستند .به گزارش مهر ،اسدپور در پایان یادآور
شد :تئاتری را دنبال میکنم که سرشار از رویا و گروتسک و خیال باشد از این رو
این اقتباس با عنوان «یازده  /یازده» توهمی است که تلفیقی از زندگی و مرگ
را در هم فش��رده کرده است .تئاتر برای من جایی است برای رویاپردازی ،برای
زدن کینهها ،خشمها ،رنجها و نفرتها .تئاتری برای من اصیل است که از
فریاد ِ
درد بگوید که ما و تماشاگر را آکنده از درد کند تا حقیقت دنیا را لمس کنیم.
در بهار سال  ۱۴۰۱این نمایش را در تماشاخانه دیوار چهارم روی صحنه میبرم.
مفقودی

آقای عارف س�یفی طهنه مالک سواری سمند تیپ ایکس 7مدل
 1381رنگ س�فیدصدفی  -معمولی به ش�ماره پالک  277و - 66
ایران  ۱۹به شماره موتور  32908100045شماره شاسی 81200848
به علت فقدان اسناد فروش (برگ کمپانی) تقاضای رونوشت المثنی
اس�ناد مذکور را نموده اس�ت لذا چنانچه هرکس ادعایی نسبت به
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی س�ازمان فروش
ش�رکت ایران خودرو واقع درشهرک پیکانشهر– ساختمان سمند
مراجعه نماید  .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
مفقودی

برگ سبز وانت سایپا  151به رنگ سفید مدل  1399به شماره پالک
 576و – 18ایران  19به ش�ماره موتور  M13/6502695و شاس�ی
 NAS451100L4923033ب�ه نام عارف امیری مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
مفقودی

شناسنامه مالکیت اتومبیل پژو  ۲۰۷مدل  ۱۴۰۰رنگ سفید شماره
انتظامی  ۳۵ایران  ۶۷۵ن  ۳۷شماره موتور 178B0065497شماره
شاس�ی NAAR03FE1MJ423223بنام سمیه صفیخانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سفارش مستقیم آگهی های مفقودی
واتس اپ 09213553193

نیـــازبــهتمــاستلفنــینمیباشـــد
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شنبه 25دی1400
یادداشت

درد دل
حسینبختیاری
نویسنده

بغض کرده و بیصدا نشسته بود کنار خیابون
و عب��ور رهگذرا رو ورنداز میکرد ،اون طرف
کوچ��ه وایس��تاده ب��ودم و از دور زی��ر نظر
داشتمش ،هر کسی میاومد بیهیچ توجهی
از جلوش رد میشد و حتی گاهی بعضیا تکه
پارچهای رو که جلوش گذاش��ته بود و روش
چن تا س��که قرار داش��تن رو لگد میکردن.
با خ��ودم گفتم مگه االن س��که وجود داره،
اصال مگه کس��ی س��که قبول میکنه ،حتی
دیگه اس��کناس هم خیلی کم پیدا میش��ه،
همه با کارت عاب��ر خرید و فروش میکنن،
ولی خب این رو هم میدونستم که نمیشه
انتظار داشت یه دختر بچه تو اون سن و سال
دس��تگاه پوز بگیره دس��تش و کنار خیابون
بشینه تا مردم با کارت کشیدن بهش کمک
کن��ن .طاقت نیاوردم و چند لحظه بعد رفتم
جلو و نشس��تم کنارش و گفتم« :یه ساعته
زیرنظ��ر دارمت ،هیچکس بهت کمک نکرد،
تو رو کس��ی آورده اینجا گذاش��ته؟» گفت:
«داداش��م» گفتم« :االن خودش کجاست؟»
گفت« :مادرمو برده دکتر» گفتم« :خونتون
کجاست؟» گفت« :اون ته تها ،اونجا که شهر
تموم میش��ه ،نشونیش��م اینه که پشت خط
آهن هیچی نیس��ت ،بیاب��ون برهوته ،خونه
مام چسبیده به خط آهن ،بیس چهار ساعت
قطار رد میش��ه از کنارش ،سرس��ام گرفتیم
از ص��داش ،یعن��ی میدون��ی االن که اینجا
نشس��تم دوره خوش��یمه ،نه که صدای تلق
تولوق قطار نمیاد ،واس��ه خاطر اون» گفتم:
«مادرت چشه؟» گفت« :آسم داره ،اسپریش
تموم شده رفته یه نوشو بگیره ،تازه اگه بدن،
آخ��ه ما که بیمه نیس��تیم ،ح��اال اگه قبول
کنن که خیلی خوب میش��ه ،حداقل مادرم
کمتر س��رفه میکنه» گفتم« :اینهمه با من
حرف زدی چرا یه بارهم به من نگفتی بهت
پ��ول بدم؟» گفت« :چ��ی بگم؟ مگه خودت
وضعیتمو نمیبینی؟ حرفامم رو که شنیدی،
اگه بخ��وای کمکم میکنی دیگ��ه »...دیگه
صداشو نمیشنیدم ،حرفایی که میزد خیلی
بیشتر از سنش نشون میداد ،حاال نمیدونم
واسه خاطر فقری بود که حتما مدتها باهاش
سر و کله زده بود یا چیز دیگری ،به هر حال
چیزی که دس��تگیرم ش��د این بود که اون
بیش��تر از اونچه که به پول نیاز داشته باشه
به مهر و محبت و یه گوش ش��نوا واسه درد
دلش نیاز داشت ،نه چیزی کمتر ،نه چیزی
بیشتر»

جدول شماره6211

افقی

  - 1بزرگترین سیاره  -الستیک یدکی
حالتمرغآمادهخوابیدنرویتخم2گلیزیبا-همبازیهاردی-مهاجمیکه بیشتر با س�ر گل میزند  - 3صاف
کردن قطعههایی که قوس برداشتهاند
 فرکانس  - 4نان تو خالی  -نوازش -خردهگرفتن،اظهارنارضایتیومخالفت
کردن  - 5س�وغات کرمانشاه  -ماتم
 الفبای خوراکی  -از القاب اشرافی 6 خانه ییالقی  -سازگاری با کسی دراخالق و رفتار  -نیمه اعال! - 7مترسک
 پاس�بان قدی�م  -اس�ب آذری - 8اندیشههاییکهموجبتقویتسیستم
ایمنی بدن میشوند - 9دانه خوشبو -
تیوب  -نامی دخترانه  - 10نیم صدای
گریه  -درس�ت دانستن مطلبی  -ماه
نو - 11قلعه حكومتی  -تیم و ش�هری
در آلم�ان  -پل�کان هواپیم�ا – ایراد
بیس�ر و ته  - 12از آثار جان اشتاین
بک نویسنده آمریکایی  -اراذل  -یک
عامیان�ه  - 13نام زنانه  -پایتخت بلیز
 - 14مدار مجتمع  -باقی گذاشتن  -از
پایه  - 15منع کردن  -ژنرال  -کارهای
عامالمنفعه

عمودی

 - 1از کوهه�ای کردس�تان  -فیلمی از
مه�دی صباغ زاده  - 2ش�اه دم بریده -
پول نیجریه  -کلوچه سنتی تبریز - 3
آزمون چهار جواب�ی  -ناراحت و بیتاب
بر اث�ر رویاروی با یک وض�ع آزاردهنده
 از تواب�ع گ�رگان  – 4قص�ه فرنگی -استخوانبندی  -منس�وب به پزشکی
 - 5ش�هری در عربس�تان  -عالم�ت
جمع  -بیماری جذام  - 6رختشوی  -از
عنکبوتیان – از خواهران برونته  - 7نام
زنان�ه  -تجربه و آزمایش  -گربه س�انی
س�نگین وزن  - 8ف�راوان  -علم نیکو
خوان�دن قرآن مجید  -به ذهن افکندن
 - 9زیبای دریایی  -جمع ناحیه  -پارچه
خشک کردن صورت  - 10زائو ترسان -
آوند ها ،ظرفها  -چیز فش�رده شده 11
 جبرا ،به زور  -نیز  -نوعی کاله از پوستگوسفند  - 12نااستوار  -ماما  -اسکلت
فلزی اصلی خودرو - 13به دفعات  -غیر
واقعی و خیالی  -آتش قرآنی  - 14طراح
عملیات جنگی  -نوعی تفنگ و دوربین
 از ادات تش�بیه  - 15ش�کل مسطحبس�تهای که با س�ه یا چند خط ساخته
میشود-دانشخداشناسی
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شماره 6211
شاهنامه خوانی

ادامه پيغام دادن
رستم كاوس را

پس آن بس��تگان را بر من فرس��ت
ت
كه من سر بخواهم ز تنشان گسس 
تو با لش��كر خويش س��ر پر ز جنگ
گ
ب��رو ت��ا ب��درگاه او بىدرن�� 
همه دس��ت بگش��اى تا يك س��ره
چ��و گ��رگ ان��در آي��د بپي��ش بر ه
چ��و تو س��از گي��رى ب��د آموختن
ن
س��پاهت كن��د غ��ارت و س��وخت 
بياي��د بجن��گ ت��و افراس��ياب
ب
چو گردد برو ناخ��وش آرام و خوا 
تهمتن ب��دو گف��ت كاى ش��هريار
دل��ت را بدي��ن كار غمگي��ن مدار
سخن بشنو از من تو اى شه نخست
ت
پس آنگ��ه جهان زير فرمان تس�� 
ت��و گفتى ك��ه بر جنگ افراس��ياب
ب
م��ران تي��ز لش��كر ب��ران روى آ 
بماني��د ت��ا او بياي��د بجن��گ
گ
ك��ه او خ��ود ش��تاب آورد بىدرن 
ببوديم يك چند در جنگ سس��ت
ت
در آش��تى او گش��اد از نخس�� 
كسى كاش��تى جويد و س��ور و بزم
ن��ه نيك��و ب��ود پي��ش رفتن ب��رز م
و ديگر كه پيمان شكس��تن ز ش��اه
نباش��د پس��نديده ني��ك خ��وا ه
س��ياوش چ��و پيروز ب��ودى بجنگ
گ
برفت��ى بس��ان دالور پلن�� 
چه جستى جز از تخت و تاج و نگين
ن
ت��ن آس��انى و گن��ج اي��ران زمي 
هم��ه يافت��ى جنگ خي��ره مجوى
ى
دل روش��نت ب��آب تي��ره مش��و 
گر افراس��ياب اين سخنها كه گفت
ت
ب��ه پيمان شكس��تن بخواهد نهف 
هم از جنگ جس��تن نگشتيم سير
بجايس��ت شمش��ير و چنگال شير
ز فرزن��د پيم��ان شكس��تن مخواه
مك��ن آنچ ن��ه ان��در خورد ب��ا كال ه
نهان��ى چ��را گف��ت باي��د س��خن
ن
س��ياوش ز پيم��ان نگ��ردد ز ب�� 
وزين كار كانديش��ه كردس��ت شاه
ب��ر آش��وبد اي��ن نام��ور پيش��گا ه
کوتاه از هنر

«قهرمان»
نامزد «بفتا» شد

فیلم «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی
به فهرست بلند نامزدهای جایزه بهترین فیلم
خارجیزبان بفتا راه پی��دا کرد .رقیب اصلی
فرهادی در این رقابت «ماش��ین مرا بران» از
سینمای ژاپن است که جایزه گلدن گلوب را
دریافت کرد/.صبا

