رويداد

چاپ كاغذي روزنامه مسكوتايمز متوقف شد

آخري��ن ش��ماره چاپ��ي روزنام��ه انگليس��يزبان
 The Moccow Timesمنتشر شد.
ب��ه گ��زارش تاس ،اين روزنامه پ��س از اين فقط به صورت
اينترنتي منتشر خواهد شد و هزينههاي خود را از طريق دريافت
آگهيهاي اينترنتي تامين خواهد كرد.
عالوه بر اين چنين تغييري به تعديل و كاهش حداكثري
كاركنان اين روزنامه در روسيه منجر شد.
روزنامه مسكوتايمز به زبان انگليسي از سال  ۱۹۹۲ميالدي
در مسكو به صورت روزنامه چاپ و توزيع شد و از سال ۲۰۱۵
ميالدي چاپ كاغذي آن به ش��كل هفتهنامه ش��د اما رش��د
دستگاههاي الكترونيكي و عدم عالقه مردم به خريد روزنامههاي
چاپي در روسيه ،اين نشريه را با مشكالت اقتصادي همراه كرد كه
در نهايت نسخه الكترونيكي آن جايگزين شيوه سنتي شد.
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كافه كتاب

  در بخشي از ناتمامي ميخوانيم:
«با چشمهايي درشت و خيره به روبهرو ،ابروهايي كماني ،نه پهن و نه نازك ،با اينكه
زنم هفت طبقه ريش مجعد دارم .من خود خود گيلگمشم .با اينكه دختري محتاط
و حتي تاحدي ترس��و هس��تم ،اما مطابق نقاشيهاي بهجامانده از الواح گلي ،شيري
وحشي هم زير بغل زدهام»

گردشگري

رشد بيسابقه گردشگري جهان در نيمه اول ۲۰۱۷

گزارش جدي د س��ازمان جهاني گردشگري حاكي از رشد
متوس��ط شش درصدي گردشگري بينالمللي در چهار ماهه
نخست سال  ۲۰۱۷در مقايسه با سال گذشته ميالدي است.
براس��اس اين گزارش كه طبق آمار و ارقام حد فاصل بين
ماههاي ژانويه تا آوريل س��ال  ۲۰۱۷ميالدي منتش��ر ش��ده،
گردشگري بينالمللي عالوه بر رشد شش درصدي در مقايسه
با مدت مشابه سال گذشته به باالترين سطح از اطمينان كسب و
كار در يك دهه اخير رسيده و همچنين با رشد پايدار در مقاصد
مهم گردشگري همراه بوده است.
طي چهار ماه نخست سال  ۲۰۱۷در مجموع  ۳۶۹ميليون
گردشگر بينالمللي (گردش��گراني كه حداقل يك شب را در
مقصدي سپري كردهاند) در سراسر جهان سفر كردهاند كه ۲۱
ميليون بيشتر از آمارهاي سال گذشته است.
آم��ار و ارقام ژانويه تا آوريل هرس��ال معموال  ۲۸درصد از
آمارهاي كل سال را به خود اختصاص ميدهد.
كشورها و مناطقي كه در سال گذشته عملكرد خوبي داشتند،
همچنان به روند مثبت خود در س��ال جدي��د ميالدي ادامه
ميدهند ،اين در حالي است كه مقاصد رو ب ه ركود سال ،۲۰۱۶

امسال دوباره احيا شده و روند صعودي در پيش گرفتهاند.
بيشترين رشد گردشگري بينالمللي در چهار ماه نخست
سالجاري با  ۱۰درصد مربوط به خاورميانه است و پس از آن
آفريقا با رشد هشت درصدي ،اروپا ،آسيا و اقيانوسيه هر كدام
با ش��ش درصد و آمريكا با چهار درصد رشد روند مثبت خود
را حفظ كردهاند.
ل سازمان جهاني گردشگري در اينباره
طالب ريفاعي ،دبيرك 
اظهار كرد« :مقاصد گردشگري كه در سال  ۲۰۱۶تحت تاثير
حوادث منفي قرار گرفته بودند ،نشانههايي واضح از بهبود در اين
دوره زماني كوتاه از خود نشان دادهاند و اين خبر بسيار خوبي
براي همه و بهويژه مناطقي اس��ت كه زندگي مردم وابستگي
زيادي به گردشگري دارد».
او در ادامه افزود« :همانطور كه س��ال  ۲۰۱۷را به عنوان
سال بينالمللي گردشگري پايدار براي توسعه جشن ميگيريم،
از توسعه مداوم گردشگري استقبال ميكنيم و به ياد خواهيم
داشت كه اين رشد موجب افزايش مسووليت براي ايجاد پايداري
اقتصادي ،اجتماعي و محيطي از طريق گردشگري ميشود .رشد
هيچ وقت دش��من ما نيست و اين وظيفه ماست كه آن را به

شكلي پايدار مديريت كنيم».
گردشگري بينالمللي در اروپا پس از گذر از سال پرفراز و
نشيب  ،۲۰۱۶با رشد شش درصدي در چهار ماه نخست امسال
روبهرو بوده است و اعتماد گردشگران به چند مقصد مهم كه به
سبب اتفاقات تروريستي تحت تاثير قرار گرفته بودند ،بازگشته
است و ديگر كشورهاي منطقه نيز رشد پايداري داشتهاند .آمارها
مربوط به قاره اروپا بهويژه در بخش جنوبي و مديترانهاي رشد
بيشتري داشته و از يك درصد در چهار ماه ابتدايي سال ۲۰۱۶
به  ۹درصد در مدت مش��ابه س��الجاري رسيده است .غرب و
ش��مال اروپا نيز در اين بازه زماني به ترتيب چهار و  ۹درصد
رشد در عرصه جذب گردشگري بينالملل داشتهاند و منطقه
اروپاي مركزي و شرقي نيز همچون سال گذشته چهار درصد
رشد ثبت كردهاند.
در منطقه آسيا و اقيانوسيه ميزان ورود گردشگران خارجي
از ابتداي سال تا پايان آوريل چهار درصد رشد داشته و در اين
ميان منطقه آسياي شرقي با  ۱۴درصد رشد پيشتاز بوده و پس
از آن مناطق اقيانوسيه ،جنوب شرق آسيا و شمال شرق آسيا به
ترتيب با رشد هفت ،شش و پنج درصدي قرار گرفتهاند.
ن بازه
گردشگري بينالملل در قاره آمريكا نيز در حالي در اي 
چهار ماهه با رشد متوسط چهار درصدي همراه بوده است كه
بيشترين رشد در اين منطقه مربوط به آمريكاي جنوبي و مركزي
با هفت درصد بوده و اين رش��د در مناطق آمريكاي شمالي و
كارائيب به ترتيب سه و دو درصد ثبت شده است.
اطالعات محدود موجود درباره آفريقا نيز حاكي از مجموع
رشد هشت درصدي ورود گردشگران به اين قاره است و در اين
ميان شمال آفريقا با رشد  ۱۸درصدي دوباره احيا شده است.
گردش��گري بينالملل در خاورميانه نيز پس از نزول چهار
درصدي در سال  ۲۰۱۶در چند ماه نخست امسال نسبت به
سال گذشته  ۱۰درصد رشد داشته است.
متخصصانسازمان جهاني گردشگري معتقدند آمار و ارقام به
دست آمده در چهار ماه نخست سال  ۲۰۱۷در  ۱۲سال اخير
بيسابقه و فراتر از انتظارها بوده است.
متخصصانهمچنيننسبتبهعملكردگردشگريبينالمللي
در چهار ماهه دوم سال ( ۲۰۱۷مي تا آگوست) بسيار خوشبين
هستند .بازه زماني ميتا آگوست بيشتر مقاصد مهم گردشگري
فصل اوج توريسم است و اين انتظار وجود دارد ميزان گردشگران
در اين مدت به باالترين حد در يك دهه اخير برسد.

ميراث فرهنگي

كشف  87شيء تاريخي در استان سمنان

فرمانده يگان حفاظت از آثار تاريخي استان
سمنان از كشف  87شيء تاريخي مربوط به
دورههاي مختلف تاريخي طي سه ماهه ابتدايي
امسال در اين استان خبرداد.
س��رهنگ محمدرضا افضلي با اعالم اين
خبر اظهار كرد :كش��ف اين آثار با همكاري و
پشتيباني انتظامي و امنيتي فرماندهان نيروي
انتظامي اس��تان و شهرس��تانها با نيروهاي
يگان حفاظت از آثار تاريخي اس��تان سمنان
صورت گرفت.

او گفت :در مجموع بر اس��اس  23هزار و
 273م��ورد بازديد نظارتي محس��وس و غير
محسوس مراقبان از آثار تحت پوشش 12 ،نفر
دستگير شدند و  87شيء تاريخي كشف شد.
او افزود :جلوگيري از ساخت وساز غيرمجاز در
حريم بازار تاريخي شاهرود ،جلوگيري از مرمت
غيرمجاز در بازار باالي س��منان و دستگيري
حفاران غيرمجاز در نقاط مختلف اس��تان ،از
ديگر فعاليتهاي يگان حفاظت از آثار تاريخي
استان سمنان در اين مدت است.

افضل��ي يكي از مهمتري��ن پروندههاي به
سرانجام رسيده را كشف سوت به سرقت رفته
كارخانه ريسمان ريسي سمنان عنوان كرد و
گفت :اين س��وت تاريخي كه در سال  94به
وسيله افراد ناشناس به سرقت رفته بود توسط
نيروهاي پليس آگاهي استان كشف و به اداره
كل منتقل شد.
او گفت :رونمايي از لباس متحدالش��كل
جديد نيروهاي يگان حفاظت از آثار تاريخي
استان سمنان ،برگزاري هشت دوره آموزشي و
سركشي به نحوه مرمت بناهاي تاريخي استان
از ديگر اقدامات يگان است.

فرمانده يگان حفاظت از آثار تاريخي استان
سمنان افزود :عالقهمندان به حفاظت و صيانت
از آثار تاريخي استان سمنان ميتوانند هرگونه
تخلف ،تعرض ،تخري��ب يا حفاري غيرمجاز
عليه آثار تاريخي را به شماره  31705سامانه
خبري يگان حفاظت اداره كل ميراث فرهنگي،
صنايع دس��تي و گردش��گري استان سمنان
اعالم كنند.
استان سمنان داراي بيش از يك هزار اثر
تاريخي شناس��ايي شده است كه تمامي اين
آثار نياز به مراقبت و حفاظت با مشاركت عموم
شهروندان دارند.

سودوکو 3681

عمق ميدان

 زادروز شاهاسماعيل صفوي
 17ژوئيه زادروز شاه اسماعيل
صفوي (اسماعيل يكم از دودمان
صفويان) است كه در سال 1487
ب��ه دنيا آم��د و در س��ال 1501
ميالدي پس از پيروزي بر تركمانان
آققويونلو به قدرت رسيد و سال بعد
شيعه اثنيعشري را مذهب رسمي
ايران قرار داد و سپس به تمركز امور
در پايتخت و كوتاه كردن دس��ت
حاكمان محلي دست زد .او با سركوب كردن گردنكشان داخلي
و نيز ازبكان در خراسان بزرگتر و ضميمه ايران ساختن مجدد
بينالنهرين و ازجمله شهر بغداد به قلمرو ايران ،دولت مركزي
نيرومندي مشابه دولت ساسانيان به وجود آورد.
 بازگشت محمدعلي شاه به ايران پس از پناهندگي به
روسيه براي تصاحب سلطنت ( 1290ش)
محمدعلي ش��اه پس از خلع از س��لطنت و پناهندگي به
سفارت روسيه در تهران ،از ايران خارج شد و در شهر اُدسا
در روسيه اقامت گزيد.
او پيوسته در پي بازگشت به ايران و تصرف تاج و تخت از
دست رفته بود .به اين منظور در مسافرتهايي به شهرهاي
اروپايي با هواداران ايراني و خارجي خود مالقات و گفتوگو
ميكرد تا اينكه در  26تير  1290ش برابر با  31رجب 1329
ق ،ب��ا يارانش به هم��راه مقدار زيادي مهمات جنگي ،از راه
روس��يه به دش��ت گرگان روي آورد .دولت نيز براي دفع او
نيرويي مجهز كرد و پس از اعالم حكومت نظامي ،براي زنده
و مرده شاه سابق ،جايزهاي هنگفت معين كردند كه همين
امر ،بيم و هراسي سخت بر دل محمدعلي ميرزا و نيروهايش
افكند .با وجود كمكهاي فراوان روسها به محمدعلي ميرزا،
س��رانجام نيروهاي او در برابر قواي دولتي شكست خورد و
مجبور به فرار شد .پس از اين واقعه ،دولت ،حقوق ساليانهاي
را كه به او پرداخت ميشد ،قطع كرد.
ادبيات

برنده جايزه «هارپر لي» معرفي شد

جايزه ادبيات حقوقي «هارپر لي»  ۲۰۱۷به «جيمز گريپاندو»
اعطا ميشود.
ب��ه گزارش «ديلي پراگرس» جايزه ادبيات حقوقي و جنايي
«هارپر لي» كه به ياد نويس��نده رمان برنده پوليتزر «كش��تن
مرغ مقلد» راهاندازي ش��ده ،در اين دوره به «جيمز گريپاندو»
تعلق گرفت.
«گريپاندو» يكي از رماننويسان حقوقي فلوريداي آمريكاست
كه آثارش فروش بااليي دارند و اينبار براي رمان «دوباره رفت»
شايسته دريافت جايزه شناخته شد .او در اين كتاب از وكيلي به
نام «جك سوايتك» نوشته كه سعي ميكند عدالت اجتماعي
را برقرار كند.
اين جايزه از س��وي دانشكده حقوق دانشگاه آالباما و ژورنال
انجمن وكالي آمريكايي براي بزرگداشت نام «لي» كه اوايل سال
 ۲۰۱۶درگذشت ،راهاندازي شده و به صورت ساالنه به بهترين
اثر ادبيات داس��تاني كه به نقش وكال در ايجاد تغيير در جامعه
پرداخته ،تعلق ميگيرد.
اين جايزه هفت س��ال پيش به مناسبت  ۵۰سالگي انتشار
«كشتن مرغ مقلد» كه از آثار ماندگار ادبيات آمريكا به حساب
ميآيد ،تاسيس شد.
ل هارپر لي»  ۲۸آوريل  ۱۹۲۶در آالباما متولد شد .او در
«ن 
سال  ۱۹۶۰با كتاب «كشتن مرغ مقلد» كه با موضوع نژادپرستي
نوشته شد ،جايزه مطرح «پوليتزر» را به دست آورد .همچنين با
نوشتن اين كتاب و به خاطر تالشهايش در زمين ه ادبي ،مدال
آزادي رياستجمهوري آمريكا را در سال  ۲۰۰۷دريافت كرد .از
زمان اولين چاپ «كشتن مرغ مقلد» ،اين كتاب تاكنون بيش
از  ۴۰ميليون نسخ ه فروش داشته و به بيش از  ۴۰زبان ترجمه
شده است .اين رمان از زبان دختري به نام «اسكات فينچ» روايت
ميشود كه دختر وكيل سفيدپوستي به نام «اتيكوس فينچ» است.
«اتيكوس» دفاع از جوان سياهپوستي به نام «تام رابينسون» را كه
به اتهام نارواي تجاوز به يك دختر سفيدپوست در شهر كوچكي به
نام «ميكوم» آالباما محاكمه ميشود ،به عهده ميگيرد .مردم اين
شهر در رمان مردمي خودپسند و نژادپرست توصيف شدهاند.
س
در سال  ۱۹۶۲ميالدي« ،رابرت موليگان» كارگردان سرشنا 
هاليوود فيلمي را با همين نام با اقتباس از اين اثر ادبي ساخت.
در نظرخواهيهاي عمومي ،همواره از فيلم «كشتن مرغ مقلد»
بهعنوان يكي از محبوبترين فيلمهاي تمام عمر تماش��اگران
سينما نام برده ميشود.
«هارپر لي» اما دو س��ال پيش ،اعالم كرد پس از گذشت
 ۵۵سال از انتشار «كشتن مرغ مقلد» ،تصميم گرفته دنباله
آن را روانه بازار كتاب كند .او گفت كه دستنوشته «برو يك
نگهبان بگمار» توس��ط دوست و وكيلش در يك گاوصندوق
قديمي پيدا ش��ده است .اين نويسنده عنوان دومين رمانش
را از خطي در انجيل قرض گرفته ،اين كتاب در دهه ۱۹۵۰
به نگارش درآمده اما ناشر به او پيشنهاد كرده داستان را در
كتابي ديگر از زاويه ديد «اس��كوت» روايت كند .داستان اين
رمان كه س��الها هيچ كس از وجودش خبر نداشت و بهطور
همزمان در ژوئيه  ۲۰۱۵روي پيشخان كتابفروشيهاي ۷۰
كش��ور دنيا قرار گرفت ۲۰ ،سال پس از رويدادهاي «كشتن
مرغ مقلد» اتفاق ميافتد ،زماني كه دختر «آتيكوس فينچ»
براي ديدن پدرش به آالباما سفر ميكند.
«هارپر لي» كه هميشه از مصاحبه با رسانهها دوري ميكرد،
حدود شش ماه پس از انتشار دومين كتابش در سن  ۸۹سالگي
درگذشت.
نمايش

در جشنواره تابستان با شعار فصل مهرباني؛

«خواستگاري مبارك» روي صحنه ميرود
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پاسخ

س��ومين نمايش��گاه هنري ورس��وس (نمايش��گاه نقاش��ي
س��نايچ براي نس��ل جوان) با هدف حمايت از جوانان هنرمند
فراخ��وان خ��ود را اع�لام ك��رد .عالقهمندان به ش��ركت در اين
نمايش��گاه ميتوانن��د تا پاي��ان آبانم��اه با مراجعه به س��ايت
 www. versusartcontest. comاثر خود را به دبيرخانه اين
نمايشگاهارائهكنند.سوميندورهايننمايشگاهباتمركزبرشناسايي
استعدادهاي نسل جوان و معرفي آنها به جامعه هنري از تاريخ 15تا
 25ديماهدرخانههنرمندانايرانبرگزارميشود.ورسوسدرتالش
استبستريبرايكشفاستعدادهايجوانهنرهايتجسميكشور
باشدواينگونهباتحملتماممشكالتوسختيهاييكهگريبانگير
اين قبيل فعاليتهاي فرهنگي -هنري است توانسته به دوره سوم
برس��د و يك قدم به هدف غايي خود نزديكتر شود .در ورسوس
سوم هم مثل دو دوره گذشته  100درصد مبلغ فروش آثار هنري
به هنرمندان جوان تعلق ميگيرد؛ هنرمنداني كه پس از بررسي
اوليههياتانتخاببراينمايشگاهانتخابميشوند.شركتسنايچ
و شركت مديا به عنوان طراحان و برگزاركنندگان اين رويداد هنري
طي چهار سال همكاري در اين حوزه تنها در پي خلق فضايي سالم
برايرقابتهنرمندانجوانناشناختهسراسرسرزمينايرانهستندو
هرگونهدرآمدزايينمايشگاهورسوسمتعلقبهخودهنرمنداناست.
هياتانتخابآثارسوميننمايشگاهنقاشيورسوسراشهرهمهران،
ندا رضويپور ،مرتضي درهباغي ،بهرنگ صمدزادگان و محمد همزه
تشكيل دادهاند و داوراني كه در مرحله نهايي به بررسي آثار برگزيده
خواهندپرداخت،عليگلستانه،فرحاصوليوهنگامهمعمريهستند.
سومين نمايشگاه ورسوس در تاريخ 15تا25ديماه سالجاري در
خانه هنرمندان ايران برگزار ميشود و هنرمندان جوان عالقهمند به
شركت در اين رويداد تا پايان آبانماه فرصت دارند با مراجعه به سايت
ورسوس آثارشان را ارائه كنند.
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انتقادچهرهافسانهايديزنيازنژادپرستياينكمپاني

ووپي گلدبرگ از كمپاني ديزني خواست به تاريخ خودش
پشت نكند و فيلم جنجالي سال  ۱۹۴۶را در دسترس عموم
قرار دهد.
به گزارش آسوش��يتدپرس ،كمدين سرشناس آمريكايي
كه به عنوان چهره افس��انهاي ديزني روز جمعه معرفي شد،
چيزهاي شگفتانگيزي براي گفتن درباره نامشهورترين فيلم
اين كمپاني در تاريخ داشت كه بگويد.
در اكس��پو  D 23كه روز جمعه در آنهايم برگزار ش��د،
ووپي گلدبرگ كه به عنوان چهره افسانه ديزني معرفي شد
درباره فيلم محبوبش از ساختههاي اين كمپاني از فيلم «ترانه
جنوب» محصول  ۱۹۴۶ديزني نام برد كه به صورت انيميشن/
فيلم زنده س��اخته ش��ده و براي ارائه حساس مساله نژادي
درباره آفريقايي -آمريكاييها در دوران نوسازي و اصالحات
دهههاست كه اكراننشده باقي مانده است.
گلدبرگ ،بازيگر فيلم «روح» گفت كه «دارم سعي ميكنم
راهي پيدا كنم كه بتوانم اين فيلم را دوباره احيا كنم» .اين
درحالي است كه ديزني حتي از ارائه اين فيلم روي ديسك
يا به صورت ديجيتالي هم خودداري كرده است.
او افزود« :تنها در اين صورت اس��ت كه ميتوانيم درباره
آنچه بود ،صحبت كنيم و اينكه اين مس��ايل از كجا آمده و
چرا به وجود آمده است».
اين فيلم با نقدهاي زيادي روبهرو شده و منتقدها معتقد
بودند در اين فيلم سياهپوستان به عنوان چهرههايي مهاجم
و برده معرفي شدهاند.
گلدب��رگ به فيل��م جنجالي ديگري نيز اش��اره كرد و از
انيميشن كالس��يك «دامبو» در سال  ۱۹۴۱سخن گفت و
اينكه مردان سفيدپوست يكي از افراد اين انيميشن را جيم
كراو (كالغ سياه) ناميدهاند كه پس از تصويب قوانين تبعيض
نژادي و براي ناديده گرفته شدن اين مساله بوده است.
او اضافه كرد :دلم ميخواهد به كالغسياهها هم به عنوان
يك چيز باارزش نگاه ش��ود چون همينه��ا بودند كه ترانه
انيميشن «دامبو» را خواندند و اين ترانه هنوز به يادماندني
است.
منظ��ور گلدبرگ ترانه «وقتي من يك فيل پرنده ديدم»
اين انيميشن بود.
او در ادام��ه گف��ت :دل��م ميخواه��د از هم��ه م��ردم و
دس��تاندركاران كوچكي كه كس��ي از آنها يادي نميكند،
هم يادي كنم.
در اين برنامه كه گلدبرگ به عنوان چهرهاي افسانهاي از
سوي ديزني مورد تجليل واقع شد ،مارك هميل از بازيگران
اصلي «جنگ س��تارگان» درباره الهامي كه از كار كردن در
ديزنيلند گرفته سخن گفت.
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مهمان امروز :زهرا عبدي

ادبيات زنان ايران بعد از ظهور نويسندگاني چون سيمين دانشور ،غزاله عليزاده و حتي فروغ
فرخزاد داراي فراز و نشيب فراواني بوده است.
گاهي اين ادبيات غناي بسياري داشته و گاهي با افول روبهرو بوده است .اوايل دهه  70ظهور
نويسندگان و رمانهاي به اصطالح آشپزخانهاي جداي از آنكه توانست مخاطب بيشتري جلب
كند اما با افول كيفيت رمانها منجر شد؛ اتفاقي كه براي ادبيات ايران نقصان بزرگي بود .چند
سالي است كه نويسندگان جديدالورو ِد ادبيات ايران سعي دارند اعتماد ازدسترفته را به مخاطبان
برگردانند .در اين ميان ظهور نويسندگان زن موفق در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته
است .زهرا عبدي با رمان روز حلزون به دنياي ادبيات شناسانده شد و امروز با ناتمامي خود را
به عنوان نويسندهاي مطرح به مخاطبان ادبيات شناسانده است.
در توضيحات رمان جديد عبدي آمده است« :زهرا عبدي در دومين رمانش ،ناتمامي ،راوي
يك ماجراي عجيب است .عبدي كه پيش از اين رمان روز حلزون را منتشر كرده و ب ه نسبت
بازخوردهاي مثبتي گرفته است ،براي نوشتن اين رمان زماني بيشتر صرف كرده است .رمان
ناتمامي در يك فضاي دانشگاهي شكل ميگيرد ،در تهران .محور رمان درباره ناپديدشدن عجيب
و مرموز يك دختر دانشجوي جنوبياست .دختري كه چند روز است «غيبش» زده و دوست و
هماتاقياش براي يافتن او دست به هر كاري ميزن د ...عبدي فضايي مملو از شك ،راز و سوءظن
ساخته كه با انگارههاي سياسي و تاريخي نيز گره ميخورد و همچنين با گذشته قهرمان غايب
رمان .او براي ساختن اين فضا رو به قصهگويي ميآورد ،تند و بيوقفه و مدام مخاطب را با اتفاقهاي
تازه درباره اين دختر گمشده كه سري داغ هم داشته و شوري وافر مواجه ميكند».
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آشتیکنان امیر تتلو و بهنوش بختیاری به همت خبرگزاری فارس!

نماي��ش كمدي س��ياهبازي «خواس��تگاري مب��ارك» از
برنامههاي شاد جش��نواره تابستان با شعار فصل مهرباني به
ي هادي شيرمحمدي و كارگرداني حميدرضا مرادي
نويسندگ 
 26تير تا  13مرداد ساعت  20:30در فرهنگسراي ارسباران
به روي صحنه ميرود.
به گزارش روابطعمومي فرهنگسراي ارسباران ،اين نمايش
كه پيش از اين در شانزدهمين جشنواره بينالمللي نمايشهاي
آييني -سنتي روي صحنه رفت ،داستان خواستگاري مبارك
اس��ت كه عاش��ق دختر حاجي اوس��تاي خود شده اما اجازه
خواس��تگاري رفت��ن را به خود نميده��د و از طرفي حاجي
قص��د تجديدفراش دارد.عالقهمندان براي تماش��اي نمايش
ميتوانند به فرهنگسراي ارسباران به نشاني خيابان شريعتي،
ي
باالتر از س��يدخندان ،خيابان جلفا مراجعه يا با ش��مارهها 
 2287281-20تماس بگيرند.

