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نمایش  اعالم کرد  نعیمی  حمیدرضا 
»گرگاس ها« را هم زمان با آغاز سی 
و نهمین جشنواره تئاتر فجر در سالن 
به صحنه  شهر  تئاتر  مجموعه  اصلی 

می برد.
و  نمایشنامه نویس  نعیمی  حمیدرضا 
و  وضعیت  درباره  تئاتر  کارگردان 
»گرگاس ها«  نمایش  اجرای  زمان 
نمایشی  اثر  جدیدترین  عنوان  به 
خود، به خبرنگار مهر گفت: به دلیل 
ساخت  برای  مدنظر  بودجه  اینکه 
تبلیغات  هزینه های  و  لباس  دکور، 
می رسد،  دست مان  به  دیر  نمایش 
تمرین های  به  باید  حاضر  حال  در 
دوست  خیلی  دهیم.  ادامه  نمایش 
بازگشایی  اول  روزهای  در  داشتم 
به  را  نمایش  تئاتر  سالن های  مجدد 
صحنه ببرم ولی چون بودجه به موقع 
امر  این  قرار نگرفت،  اختیارمان  در 

میسر نشد.
همه  اگر  تأکید کرد:  ادامه  در  وی 
شود  آماده  موقع  به  نمایش  موارد 
شروع  از  قبل  که  می شوم  خوشحال 
بین المللی  جشنواره  نهمین  و  سی 
صحنه  روی  را  نمایش  فجر  تئاتر 
همزمان  صورت  این  غیر  در  ببرم 
نمایش  عمومی  اجرای  جشنواره  با 
»گرگاس ها« را آغاز خواهیم کرد.

احتمال  آیا  اینکه  درباره  نعیمی 
تغییری در وضعیت طراحی و اجرای 
به  توجه  با  »گرگاس ها«  نمایش 
اینکه بودجه مورد نیاز دیر در اختیار 
یا  دارد  وجود  می گیرد  قرار  گروه 
تنها  نه  دادم  ترجیح  کرد:  اظهار  نه 
کوتاه  مدنظرم  قبلی  ایده های  از 
هم  را  جدید  مورد  چند  بلکه  نیایم 
به کل کار و طراحی کارگردانی ام 
اضافه کنم که باعث می شود نمایش 
کامل تر از چیزی شود که در بازبینی 

ارائه دادیم.
اظهار  تئاتر  با سابقه  این کارگردان 
امیدواری کرد که اداره کل هنرهای 
بعد  که  تئاتر  سالن های  و  نمایشی 
اجراهای  میزبان  طوالنی  مدتی  از 
روحی،  شرایط  می شوند،  نمایشی 
روانی و فشاری که روی گروه های 

تئاتری است درک کنند.
وی متذکر شد: هنوز هم نمی توانیم 
متصور  خود  برای  را  روشنی  آینده 
فروکش  کمی  کرونا  شاید  شویم. 
همه  هوا  آلودگی  ولی  باشد  کرده 
را آزار می دهد. گویا قرار نیست از 

شرایط بحرانی بیرون بیاییم.
کنار  در  باید  همه  داد:  ادامه  نعیمی 
داخل  به  تماشاگر  جذب  برای  هم 
امر  این  و  کنیم  همکاری  سالن ها 
نیازمند همدل و سعه صدر است زیرا 

شرایط مثل قبل نیست.
»گرگاس ها«  نمایش  کارگردان 
کل  اداره  امیدوارم  اینکه  بیان  با 
هنرهای نمایشی و تمام ارگان هایی 
که با تئاتر در ارتباط هستند با خرید 
بلیت و آمدن به سالن های تئاتر در 
ترغیب مردم برای آمدن به سالن ها 
تئاتر کمک کنند، تصریح  و دیدن 
کرد: ما به لحاظ تبلیغات محیطی و 
چیزی  نداریم.  خوبی  شرایط  شهری 
نهمین جشنواره  و  برگزاری سی  به 
باقی نمانده ولی متأسفانه  تئاتر فجر 
تبلیغات محیطی در سطح شهر برای 
این رویداد بزرگ انجام نشده است.

تأکید  خود  سخنان  پایان  در  وی 
سازمان  و  تهران  شهرداری  کرد: 
با ایجاد شرایط  زیباسازی شهرداری 
در  محیطی  تبلیغات  برای  مناسب 
برای  الزم  نشاط  باید  شهر  سطح 
را  تئاتر  سالن های  در  مردم  حضور 

فراهم کنند.

امروز شما
خواندنی

 عکس تاریخی از کشتی ای 
که ناگهان گم شد!

کنید،  تصور  گذشته  در  را  زمانی 
وقتی  بیستم.  قرن  اوایل  حدود 
تکنولوژی  ابتدایی  جرقه های  که 
با کوچکترین  مردم  زده می شد و 
می کردند.  سرگرم  را  خود  اتفاق 
در همین بحبوحه مردم از تماشای 
یا  حرکت  حال  در  قطار  یک 
انداخته  کشتی که به تازگی لنگر 
بود هم به ذوق می آمدند و به قصد 
تماشا کار و زندگی خود را تعطیل 

می کردند.
از  داستان یکی  این خبر  در  ایسنا 
تاریخی  عکس های  قدرتمندترین 
که  است  کرده  بازگو  را  جهان 
آن  مردم  سرگرمی های  از  یکی 
شهرستان های  از  یکی  در  زمان 

نیویورک را بازگو می کند.
که  زمانی  بیستم  قرن  اوایل  در 
یک کشتی بزرگ از بندر راکلند 
نیویورک( به آب  )شهرستانی در 
انداخته می شد، اتفاق خیلی بزرگی 
به شمار می رفت تا حدی که بچه ها 

از مدرسه برای تماشای این اتفاق 
مرخص می شدند!

دی  جان.  بادبانی  چهار  کشتی 
کولول حرکت خود را از کارخانه 
آغاز  کاب-باتلر  سازی  کشتی 
حاضر  حال  در  که  )جایی  کرد 
است(.  شده  واقع  بندر  رستوران 
هیجان  واقعًا  کشتی  افتادن  راه 
انگیز بود؛ به گونه ای که یکی از 
ایستگاه  از  لوکوموتیو  کارمندان 
راه آهن الیم راک سوت قطار را 
برای به هیجان آوردن جمعیت به 
که  کشتی  این  درمی آورد.  صدا 
بعدها فلورنس ترلو نامگذاری شد، 
تصادف  یک  در   ۱۹۲۰ سال  در 

دور از سواحل نیویورک گم شد!

تبلیغ جنجالی دستمال آرایش در چین
آرایش  مرطوب  دستمال های  تولید  چینی  کمپانی  یک 
معذرت  مردم  از  بازرگانی  با حذف یک آگهی  پاک کن 
خواست. این آگهی موجب خشم قربانیان اذیت و آزارهای 

خیابانی در چین شده است.
به گزارش پایگاه خبری نشان ، یک کمپانی چینی تولید 
دستمال های مرطوب آرایش پاک کن با حذف یک آگهی 
بازرگانی از مردم معذرت خواست. این آگهی موجب خشم 

قربانیان اذیت و آزارهای خیابانی در چین شده است.
 به نقل از بی بی سی آگهی شرکت پیورکاتن که در چین 
وایرال شده است، زنی را نشان می دهد که با پاک کردن 
آرایش خود در خیابان مرد مزاحم و تعقیب کننده اش را 

می ترساند.
این آگهی  محکوم کردن  با  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
توجهات  برای  زنان  تا  می شود  باعث  تبلیغ  این  می گویند 

جنسی ناخواسته به سمت خودشان مقصر قلمداد شوند.
برخی دیگر نیز می گویند این آگهی زنان را بدون آرایش جذاب 

نمی داند و این موضوع توهین آمیز است.
تصویر حذف شده از آگهی بازرگانی یک دستمال مرطوب آرایش 
پاک کن- در این تبلیغ یک زن برای ترساندن یک مزاحم آرایش 

خود را با دستمال آرایش پاک کن پاک می کند.
یک نفر در بستر میکروبالگ ویبو نوشت: تبلیغ تجاری می سازند 
به آنها صدمه می زند. آیا آنها مشکالت  یا  را می ترساند  که زنان 

ذهنی دارند؟
وایبو به عنوان جایگزینی برای توییتر و فیسبوک در داخل کشور 

چین شناخته می شود.
درخواست محصوالت پنبه ای این شرکت با واکنش شدید و سریع 

در فضای آنالین دنبال شد.

پیورکاتن شرکت آگهی دهنده دستمال های مرطوب آرایش پاک 
معذرت خواهی  دو پست جداگانه  در  و  وایبو خود  در صفحه  کن 
کرد و گفت که از تکرار اتفاقات مشابه در آینده جلوگیری خواهد 
از صفحات خود در شبکه های  این آگهی را  کرد. آن ها همچنین 
اجتماعی حذف کردند. اگر چه این آگهی تا زمان حذف به صورت 
گسترده در شبکه های اجتماعی دست به دست و به اشتراک گذاشته 

شد.
در این کلیپ 26 ثانیه ای مردی مشکوک و خطرناک، زن جوانی 

که به تنهایی در خیابانی تاریک راه می رود را تعقیب می کند.
پاک کردن  به  شروع  مرطوب  دستمال های  با  بعد  کمی  زن  این 
آرایش خود می کند و زمانی که مرد مزاحم از پشت دست او را 
می گیرد، با صورتی بدون آرایش بر می گرد. در این تصویر یک 

بازیگر مرد نقش زن جوان را بازی می کند.

فروردین
کسی هست که به تو فخر می فروشد، 
راجع به آن فکر نکن و اهمیت نده و 
را حفظ  دلت  پاکی  همچنان  سعی کن 
کنی چرا که خدا خود سزای آن شخص 

را می دهد.

    اردیبهشت
کن.

ولی همیشه  دارید  مهربانی  و  پاک  دل 
از دیگران کلک و حقه بازی دیده اید، 
ناامید  دیگران  محبت  از  دارید  کم  کم 
مثل  آنها   با  خواهید  می  و  شوید  می 
کار  این  از  ولی  کنید  رفتار  خودشان 
بپرهیزید و حتی سعی کنید جواب بدی 
را نیز با نیکی بدهید که خدا بر اعمالتان 
نظارت می کند و خود او بهترین داور 

است.

خرداد
فکر  به  مباش.  آزار  مردم  و  اندوز  مال 
آنقدر  باش،  آن  های  لذت  و  زندگی 
راحت  و  سعادتمند  که  کن  تالش 
نمی  درد  به  زیاد  مال  کنی،  زندگی 
خورد و گنج قارون هم به مرور زمان 

بر باد رفته و نابود می شود.

    
تیر

نشستن  و  حسد ورزیدن، غصه خوردن 
چاره کار نیست. بلند شو و همت کن 
و در کارت اصرار و پافشاری کن تا به 

موفقیت برسی.

مرداد
وصال  به  زودی  به  که  دار  خرم  دل 
خواهی رسید و مدعیان ساکت خواهند 

شد و تو به مراد خود خواهی رسید.

شهریور
کس  یا  چیز  نگران  و  دارید  دلشوره 
به خدا  توکل کنید و  عزیزی هستید، 

از او مدد بخواهید تا کمی آرام گیرید.

 
مهر

خوش قلبی و پاکدلی خود را حفظ کن 
بدان که رقیب  تا خداوند کمک کند، 

تو همیشه موفق نخواهد بود. 

آبان

شما بسیار رویایی هستید و دل به چیزهای 
واهی سپرده اید، خود را درگیر مسائل 
بین  واقع  کنید  سعی  و  نکنید  بیهوده 
باشید و واقعیت های زندگی را بپذیرید.

آذر
به دامن طبیعت برو و از آن لذت ببر و 
ببین دنیا زیباست و تا وقتی که فرصت 
از  و  استفاده کن  فرصت  این  از  داری 

زندگی لذت ببر. 

دی

دل و دین داده اید، با حسن نیت و قلب 
پاک آنچه در وجودتان است در طبق 
اخالص گذاشته و تقدیم کرده اید این 
پاک دلی و بی آالیشی باالخره کارساز 
می شود و بخت خفته را بیدار می کند 

و به آرزویتان می رسید.

بهمن
که  است  کسی  آن  تو  یار  و  دوست 
نه  باشد،  همراه  تو  با  شادی  و  غم  در 
و  دنبالت  به  شادی  در  که  کسی  آن 
باشد، پس در  در هنگام غم جای دگر 

انتخاب دوستانت دقت کن. 

اسفند
.

افراد  و  یاران  تندخویی،  و  بداخالقی  با 
دهی،  می  دست  از  را  ات  عالقه  مورد 
غمخواری  شما  برای  غریبه  که   بدان 

نمی کند.

»گرگاس ها« همزمان با فجر 
به صحنه می رود

بحران آلودگی پس از کرونا

ازدواج دو همکالسی قدیمی بعد از 70 سال
پایان خوش یک داستان عاشقانه در دوران کرونا

شیوع بیماری کووید-۱۹ دنیا را با اخبار ترسناک مرگ و بیماری 
پر کرده است اما روی دیگر این ماجرا اتفاقاتی است که امید و 
عشق را در دل مردم این جهان کرونازده شعله ور می کنند؛ یکی از 

این اتفاقات شیرین به تازگی در کانادا رخ داد.
 به گزارش همشهری آنالین به نقل از سی ان ان، یک داستان عاشقانه 
دوست داشتنی در دوران کرونا اتفاق افتاد: دو آشنای قدیمی پس از 

نزدیک به ۷۰ سال دوری، با هم مالقات و ازدواج کردند.
از هم  به هفت دهه پیش  نزدیک  فلورانس هاروی که  فرد پل و 
جدا شده بودند، در دوران شیوع ویروس کرونا تصمیم به مالقاتی 

گرفتند که خانواده جدید آن ها را شکل داد.
پاول و  فرد  زمانی که  این عشق 6۸ سال پیش آغاز شد،  داستان 

فلورانس هاروی برای اولین بار یکدیگر را مالقات کردند.
بار در شهری کوچک  نخستین  برای  این زوج در آغاز جوانی و 
در نیوفاندلند کانادا، با یکدیگر آشنا شدند. در آن دوران، فرد هر 
شب قبل از خواب چراغ ایوان خود را خاموش و روشن می کرد. 

این روشی برای گفتن شب بخیر به فلورانس بود که آن طرف خلیج 
زندگی می کرد.

فرد پل که اکنون ۸۴ سال دارد به سی ان ان گفت: او اولین عشق 
من بود، اولین عشق واقعی. اما پل برای کار به تورنتو رفت. یک 
سال بعد، هنگامی که به نیوفاندلند بازگشت، هاروی به شهر دیگری 
و  ازدواج کردند  دیگری  افراد  با  دو،  بود.سرانجام، آن ها هر  رفته 
خانواده تشکیل دادند اما در سال 2۰۱۷، هاروی و پل همسرانشان 
را بر اثر بیماری و کهولت از دست دادند؛ این غم مشترک آنها را 

به هم نزدیک کرد.
آن ها در مورد زندگی خود، فرزندان و نوه ها صحبت کردند؛ هاروی 
۸۱ ساله معتقد بود که آن دو واقعًا دوباره با هم ارتباط برقرار کرده 
بودند؛ به همین دلیل با آمدن به تورنتو، پل را غافلگیر کرد و تولد 

او را جشن گرفتند.
سه روز پس از مالقات دوباره، این دو یار کهن سال آماده ازدواج 
بود،  شده  خود  معده  سرطان  متوجه  تازگی  به  پل  اینکه  با  بودند. 

هاروی متعهد شد که در تمام خوبی ها و بدی ها در کنار او باشد.
افراد  از  تعداد کمی  با حضور  پاندمی کرونا،  دلیل  به  آنها  ازدواج 
خانواده در کلیسای تورنتو برگزار شد، آن دو، با تمام خردی که در 
زندگی جمع کرده بودند، با تمام شادی ها و غم ها و عبور از فراز و 

نشیب های بسیار، آماده بودند که به زندگی ادامه دهند.
هر دو سال ها ازدواج کرده بودند و خانواده، خاطرات و زندگی های 
همسر  مورد  در  خود  عهد  به  واقعًا  دو  هر  داشتند.  شگفت انگیزی 
اول خود وفا کرده بودند؛ این را کشیش این مراسم گفت و آن را 
تماشای یک معجزه واقعی از زندگی توصیف کرد، جایی که عشق 

واقعی و خانواده شکل گرفت.

 چم سبز 
یا چم سوز 
اندیمشک

شهروند عکاس 
عکس های حرفه ای خود را با کیفیت 

 مطلوب به آدرس ایمیل روزنامه طلوع

ارسال   toloudaily@gmail.com

کنید تا در روزنامه درج گردد

هنگامی که مار خودخوری می کند ! 
گاهی اوقات پیش می آید که 
دمای بدن مارها از حد عادی 
باالتر می رود در این صورت 
حالت  دچار  مار  که  است 
را  خود  و  شده  غیرعادی 

می خورد تا جایی که بمیرد.


