


صحنه

هنرآنالین:برخیبراینباورندآغازماهمبارکرمضانازرونقتئاترو
نمایشهایصحنهایمیکاهد؛امادراینروزهانمایشهاییکهباحضور
هنرمندانباسابقهوچهرهبهصحنهرفتهاستبیشازهرزماندیگریاست.
رویانونهالی،امیرآقایی،سحردولتشاهی،پرینازایزدیار،بابککریمی،
رویاتیموریان،نازنینبیاتی،مهردادصدیقیان،پانتهآبهرام،مهدیسلطانی،
فرشتهصدرعرفاییو....فقطتعدادیاز۴۰بازیگریهستندکهبهعنوان
نقشخوانانوبازیگرانپروژهدیروزبهکارگردانیعلیسرابیبهصحنه
خواهندرفت.ایناثراز۱۸تا۲۲خردادماهدرسالناصلیمجموعهتئاتر
شهرخوانشواجرامیشود.این۴۰بازیگر،پنجنمایشنامهازنویسندگان
بزرگتئاترایراندردهه۸۰همچونافرا:بهرامبیضایی،کوکویکبوتران
حرم:علیرضانادری،تهرانزیربالفرشتگان:نادربرهانیمرند،درمصر
برفنمیبارد:محمدچرمشیرویکدقیقهسکوتاثرمحمدیعقوبی
راخوانشمیکنندو۱۰تا۱۵دقیقهازهراثربهصورتکامالمینیمال

اجرایصحنهایخواهدشد.
مجیدمظفریدراولینتجربهکارگردانیتئاترخود،نمایشنماینده
ملتنوشتهسجادافشاریانرابابازینیکیمظفری،سوسنپرور،مجید
مظفری،وحیدآقاپورو..رویصحنهآوردهاست.نمایندهملتتا۱۹
خردادماهساعت۲۱:۳۰درسالناستادناظرزادهایرانشهراجرامیشود.
بهزادفراهانییکیدیگرازبزرگانهنرهاینمایشیایران،نمایشمطرب
رادرسالناستادسمندریانایرانشهراجرامیکند.شقایقفراهانی،سانیا
ساالری،وحیددهشکار،مسعودرحیمپور،فهیمهرحیمنیا،ابوالفضل

شاهکرم،حمیدصفایی،علیطاهری،نگینابدالی،زهراروشنضمیر،
علیبیغم،بهزادفراهانی،مهسااقبالی،سیاوشخادمحسینی،حسن
یارلو،انسیرمضانی،حمیدیعقوبیان،ملیکارضی،محمدآقامحمدی
وعبداهللاحسانیبازیگرانایننمایشهستند.مطربتا۲۲خردادماه

ساعت۱۹بررویصحنهاست.
بهارهرهنمانمایشیبانامدیگریرویصحنهداردکهتا۲۲خردادماههر
شبساعت۲۱:۴۵درسالناستادسمندریانبهصحنهمیرود.دراین

نمایشبهارهرهنماوشیوااردوییبازیمیکنند.
نمایشضیافتپنالتیهابهکارگردانیپوریاکاکاوندبابازیامیرجعفریدر
سالنشماره۱تماشاخانهپالیزتا۱۰خردادماهساعت۱۹:۱۵اجرامیشود.
درهمینسالننمایشپپرونیبرایدیکتاتوربهکارگردانیعلیاحمدی
اجرامیشودکهمحسنکیایی،خسرواحمدی،نسیمادبی،پژمانجمشیدی،
علیاحمدی،سوگلقالتیانوفریدهسپاهمنصوربازیگرانایننمایش

هستند.ایننمایشتا۱۰خردادماهساعت۲۰:۳۰رویصحنهاست.
درسالنشماره۲تماشاخانهپالیزنمایشزباناصلینوشتهوکاررسول
کاهانیبابازیبهرنگعلوی،آزادهصمدیوسعیدزارعیتا۱۲خردادماه

ساعت۲۱:۴۰رویصحنهاست.
تئاترمستقلتهرانمیزباندواثربهنویسندگیوکارگردانیامیررضاکوهستانی
است.نمایشاولبانامدرمیانابرها،بابازیمحمدحسنمعجونی،باران
کوثریوشیوافالحیاجرامیشود.البتهبارانکوثریفقط۱۰شب
نخستاجرادرنمایشخواهدبود.ایننمایشساعت۱۹اجرامیشود.
دیگرنمایشیکهازاینکارگردانساعت۲۱اجرامیشودنمایششنیدن
است.الهامکردا،مهینصدری،مونااحمدیوآینازآذرهوشدرآن

نقشآفرینیمیکنند.
درتماشاخانهباران،نمایشپارههایسادهبهکارگردانیسیدعلیهاشمی
تا۲تیرماهساعت۲۱اجراخواهدشد.درایننمایشسیماتیرانداز،الهام
شکیب،کاوهخداشناس،النازشاهوردی،علیدستانپور،هالهگرجی،فرزانه

سکوتی،رضاسخاییوشکوفههاشمیانبازیمیکنند.
نمایشسماعیزادهبهکارگردانیرضابهاروندنیزبابازیعلیشادمان،
بارانوقارکاشانی،شیداخلیق،احمدکاوری،تینوصالحی،فرانککالنتر،
ساالرکریمخانی،مهدیزندیهوتورانکیاییتا۱۹خردادماهساعت۱۹

درتئاترباراناجرامیشود.
نمایشصعودمقاومتپذیرآرتورواوییبهکارگردانیامیردژاکامهمتاتاریخ
۱۱خردادماهساعت۲۰:۴۵درتاالرحافظبهرویصحنهمیرود.بازیگران
ایننمایشسروشطاهری،تینوصالحی،بهارقاسمی،بهرامابراهیمی،
مرتضیآقاحسینی،دانیالابراهیمی،امیرکربالییزاده،احسانابوالقاسم،
ابوالفضلجمشیدی،حسینشهبازی،ملیحهکیا،هدیهآزاده،مهرنوشدارا،

حامدپورمحمد،عارفعباسی،سمیهصباغیوشهرهرعایتیهستند.

شب های پرستاره نمایش

اخبار هنری

 جایزه بخش  سینه فونداسیون جشنواره کن به 
برادران ارک رسید
سینه بخش داوران آنالین: هنر
فونداسیونجشنوارهفیلمکنبه
ریاستکریستیانمونجیوکارگردان
رومانیاییبرندگانسهجایزهاین
بخشرامعرفیکردند.بخشسینه
فونداسیونراژیلژاکوبرئیس
سابقجشنوارهکندرسال۱۹۹۸
راهاندازیکرد.برگزارکنندگاناین
فیلمسازان باهدفکشف بخش

جدیدهرسالبین۱۵تا۲۰فیلمکوتاهونیمهبلندبهکارگردانیدانشجویانفیلمسازی
ازسراسرجهانراانتخابمیکنندحیوانبهکارگردانیبهمنوبهرامارکازایران
برندهجایزهدومشدکهباجایزهنقدیمعادل۱۱:۲۵هزاریوروهمراهبود.اینفیلم
تولیدمدرسهملیسینمااست.اینفیلمکهبهمدت۱۵دقیقهساختهشده،داستان
مردیاستکهمیخواهدازمرزردشود.جایزهاولهمراهبا۱۵۰۰۰هزاریورو
جایزهنقدیبهفیلمبلژیکیپلاینجاست)Paul Is Here(بهکارگردانیوالنتینا
Two Youths(رسیدوفیلمفرانسویدوجوانمردندINSASمورلتولید
Died(بهکارگردانیتوماسواوسبرتیازLa Fémisجایزه۳همراهبا۵.7هزار
یوروجایزهنقدیراازآنخودکرد.کمیتهانتخاببخشسینهفونداسیون،امسال
۱۶فیلم)۱۴فیلمداستانیودوانیمیشن(راازبین۲۶۰۰کارارائهشدهازسوی
۶۲۶مدرسهفیلمسازیدرسراسردنیاانتخابکردفیلمکوتاهحیوانیکاثرتجربی

استکههیچدیالوگیدرآنبهکارگرفتهنشدهاست.

 نمایشگاهی از پوسترهای اورجینال سینمای 
کالسیک

گالریآسقصدداردبرایدومینبارنمایشگاهیباموضوعپوسترهایاورجینال
سینمایکالسیکوپخشاینفیلمهابرپاکند.روابطعمومیگالریآس:این

خردادماه ۵ جمعه از نمایشگاه
میزبانعالقهمنداناستوعالوه
برنمایشپوسترها،باپخشهر
شبیکیازاینفیلمهابهنقدو
بررسیفیلمهایکالسیکباحضور
منتقدیننیزمیپردازد.دربخشاول
قراراستفیلمهاییمانندریچارد
سوم،دکترژیواگو،پدرخوانده۲،

پیامبر،روشنیهایصحنه،فرانکشتاینو...بهنمایشدربیاید.نمایشپوسترهادر
فضایگالریوپخشونقدوبررسیفیلمهادرطبقهباالوکافهگالریآسبرپا
خواهدبود.گالریآسدرخیابانشریعتی،باالترازپلرومی،جنببانکپارسیان،
پالک۱۸۳۱واقعاست.ایننمایشگاهتاپایانماهرمضانبرپاخواهدبودوحضور

درایننمایشگاهبرایعالقهمندانآزادورایگاناست.

بلیت سینماها تا ساعت ۱۷نیم  بها شد
هنرآنالین:غالمرضافرجی
صنفی شورای سخنگوی
نمایشگفت:»طرحویژه
ماهرمضانامسالاز۱۲شب
تاسحراجراخواهدشدو
بلیتسینماهادرطولاینماه
مبارکتاساعت۱7بهصورت

نیمبهاخواهدبود.«
ویادامهداد:»بلیتفیلمهاازساعت۱7بهبعدهمبهصورتتمامبهاخواهدبود،
ضمناینکهفیلمهاییکهسقفتعداد۱۰هفتهخودراتمامکردهاند،درطرحویژه

ماهرمضانمیتوانندازساعت۱۲شبتاسحرنمایشداشتهباشند.«

 چهارمین جشنواره بین المللی عکس خیام در 
خانه هنرمندان افتتاح شد

ایرنا:چهارمینجشنوارهبینالمللیعکسخیامطیمراسمیباحضورریکاردوبوسی
رئیسفدراسیونبینالمللیهنرعکاسی)فیاپ(عصرجمعهدرخانههنرمندانتهران
افتتاحشد.علیسامعینمایندهفیاپدرایراندراینمراسمگفت:»اینچهارمین
دورهجشنوارهفیاپاستکهدرایرانبرگزارمیشودودورههایقبلاینمراسم

معاصر هنرهای موزه در
افزود: وی شد.« برگزار
»برایحضوردرایندوره
نزدیکبهبیستودوهزار
اثرطیسال۲۰۱۶میالدی
بهدبیرخانهجشنوارهچهارم
ازسراسردنیاارسالشدو
امروزدراینمراسمجوایز
داخلی شرکتکنندگان
جشنواره کتاب همراه به
و خیام عکس چهارم
جوایزوتندیسفیاپبه
نفراتبرتردربخشهای
عکستکرنگورنگی،
خالقهوشهریاهداشد.«
سامعیگفت:»جایزهایرانی

فوکوسشاملتندیسفوکوسبههمراهعضویتدرهیاتداوریدورهپنجمکه
بیشترینپذیرندهدریکسالاخیررابهخوداختصاصدادبهسعیدعربزاده
تعلقگرفت.«چهارمیننمایشگاهبینالمللیعکسخیامدردوگالریبهاروتابستان
خانههنرمندانتهرانبرایمدتیکهفتهجهتبازدیدعالقهمنداندایراستو
عکسهاییازهنرمندانکشورهایچین،اسپانیا،عمان،افریقایجنوبی،ایران،
ازبکستان،قرقیزستان،هندوستان،ایتالیا،یونان،هنگکنگ،روسیه،عربستان،یونان

وفرانسهدراینمکانهابهنمایشگذاشتهشدهاست.

فرزانهقندریز

ازداستانغارافالطونشروعمیکنیمازآنبازنماییواژگونهحقیقت
وآنروزنهکوچک.همهماتجربهدنبالکردنداستانرابراینپرده
جادوییداشتهایملحظهایرهاشدنازدنیایبیرونواتفاقهاییکهدر
جریاناستوتسلیمشدنبهواقعیتیدیگر،خلقشدهبرپردهسینما.
ازلحظهاختراعونمایشآندرزیرزمینگرانکافهدرسال۱۸۹۵
میالدیتوسطبرادرانلومیرتااکنون،اینپردهبارهاداستانهاییروایت
کردهاست.درواقعسینمامحملیشدبرایروایتتجربههایزندگی
من،شماودیگران.دیگرانیکهگاهفرسنگهاازدنیایمادوربودند
وگاهچونآینهایبازتابیازدرونمانبودند.بهمرورزمانهنرسینما
نیزمانندهنرهایدیگرجلوهایازانسانباتمامویژگیهایششد.با
دردها،غمها،شادیها،شکستها،پیروزیها،نفرتهاودودلیهاو...
سایر با اتصالی نقطه هفتم هنر ویژگیها، همین دلیل به درست
دانشهاپیداکرد.تاریخسینماراکهمرورمیکنیمباآثاریروبرو
خواهیمشدکهبازتابآدمیوزندگیاوهستند.ازهمانسالهای
نخستینسینماتابهامروزشاهدرابطهتنگاتنگیکیازاینعلوم

یعنیروانپزشکیباسینماهستیم.
سینماآنجاکهبهکاراکترنزدیکمیشودوبهویژگیهایاومیپردازد
واتفاقاتفقطوسیلهایمیشوندبراینزدیکترشدنمابهشخصیت
فیلم،گوییسینما،اینهنرهفتم،روزنهایبازمیکندبهسویذهن
قهرمانیاضدقهرمانما.هماوکهگاهیتاهمذاتپنداریبااو

پیشمیرویم.
قراراستدرسلسلهمطالبیبهآثاریکهمشخصهاصلیآنهایک

یاچندنوعازاختالالتروانپزشکیاست،بپردازیم.
اختالالت اضطرابی

ایناختاللازشایعتریناختالالتروانپزشکیدربسیاریازنقاط
جهاناستکهمشکالتوعوارضزیادیراسببمیشود.مطالعات
نشاندادهکهاختالالتاضطرابیمزمن،میتواندمیزانمرگومیربا
عوارضقلبیوعروقیراافزایشدهد.شناختعللزیستشناسی،
ملکولیوعصبیاضطراب،دریچههایجدیدیرابهسمتدرک
عللاینبیماریهاودرمانآنگشودهوتشخیصرابرایپزشکان

ودرمانگرانآسانترکردهاست.
حدودیکقرنپیش)زیگموندفروید(اصطالحneurosis)نوروز(
راوضعنمودواعتقادداشت)نوروزهایاضطرابی(درنتیجهسرکوب
مسائلجنسیپدیدمیآیدومنابعاصلیاین)تنش(هارامقاربتهای

جنسیوسایراعمالمرتبطبامسائلجنسیدانستوعواملیراکه
مانعآزادشدناینتنشهایجنسیبودندراعواملاضطرابنامید.
اضطرابطبیعی:هرکسدچاراضطرابمیشودواوراتشویشی
فرامیگیردواحساسیناخوشایندونامطبوعومبهم،براوحادث
میگرددوعلیرغماحساسذهنیماننداینکه)منتظرخبربدبوده(
دچار فرد و کارافتاده به نیز عصبی سیستمهای اتونومیک عالئم
سردرد،تعریق،گزگزدستوپا،تپشقلب،خشکیدهان،احساس
اورابیقرار تنگینفسواحساسدلشورهدرمعدهمیگرددو
نمودهویکجانمیتواندبنشیند.میزانیازاضطرابهمیشهطبیعی
بودهواعتقادبرایناستکهاضطراببرایعملکردموثرومقابله
بامشکالتضروریاست،یعنیافرادبراساساضطرابصبحبلند
شدهوروزراشروعمینمایند،براساساضطرابدروقتمعینی
درادارهحاضرمیگردندویابراساساضطرابدرحینرانندگی
کنترلماشینوحرکتترمزکردنراانجامدادهوروانپزشکاناین
آگاهیراداشتهکهتمامیتاضطراببیمارراازاونگرفتهومرزهای
طبیعیوبیمارگونهواضطرابانتظاررابایددانستهودرفراخورحال

بیمار،آنرادرماننمایند.
اضطراببیمارگونه:ایناضطرابمعموالپاسخبهتهدیدیاست
نامعلوم،درونیومبهم،کهگاهازتعارضاتدرونیمنشاگرفتهو
همیشهتفاوتبیناضطرابوترسرابایددانست،ترس،درپاسخ
خطریمعلوم،بیرونیوکامالمشخصوبدونرابطهباتعرضات
شخصیاست.اغلبمواردشباهتترسواضطراببسیارزیادبوده

وتفکیکآنبرایمتخصصانمشکلاست.
اگراضطرابراهشداریتلقینماییمکهفردراگوشبهزنگمیسازد،
ظاهرانوعیهیجانباهمانمبنایترساست،اضطرابخطریبیرونی
یادرونیرااعالممیکند،کهخودموجبحفظحیاتمیگرددو
ازآنخطراتو پیشگیری برای باعثمیگرددکهفرد اضطراب
تهدیدها،یابرایتخفیفعواقبآنهاکاریانجامدهدوبهنوعی
بنابراین برساند، حداقل به را زندگی در تهدید و خطر حداقل،

اضطرابازواردشدنصدماتپیشگیریمیکند.
اضطراب مرضی

ازنظرروانکاوانونظریههایروانشناختی،اضطرابهشداریاست
به)ego(ساختاردومشخصیتکهتعارضاتناخودآگاهراکهاز
دورانکودکیونوجوانیپسزدهشده،درحالکوششمیباشند
کهخودرابهسطحآگاهیبرسانندواینهشدارهاایگویفردرا
حساسنمودهکهمکانیسمهایدفاعیخودرابسیجکردهتاازورود

افکارنامقبولبهخودآگاهپیشگیرینماید.
هدفازدرماناضطرابآناستکهظرفیتفردبرایتجربهاضطراب
بیشترگرددوبتواندازآنجهتیافتنتعارضاتزیربناییایجادکننده
اضطراب،سودجوید،پسالزامابادرمان،درصددحذفکاملاضطراب
نمیباشیموبیشترسعیدرافزایشتحملفرددربرابرآنمینماییم.
نوعی که داشته اعتقاد اخیر، سالهای در گرایان، درمان رفتار
حساسیتزدائیتدریجیازمواجههکردنفردبامحرکهایاضطراب
برانگیزودرکنارآناستفادهازرواندرمانیهایشناختیبسیارموثر

خواهدبود.
روانپزشکیجدیدنظریههایزیستیمربوطبهاضطرابراازمنابع
متعددیمیداند،ازجمله:دستگاههایعصبیخودکار،نورترانسمیترها
نفرین،سروتونین،گابا نوراپی مانند )واسطههایشیمیاییمغزی(
از طیفی اساس بر اضطرابی خطردرافراد احساس درزمان و...که
درحالت فوق عوامل زیستی، مختلف حساسیتووضعیتهای
فعالیتهایشدیدیامواقعینیزحالتهای)بدتنظیمی(،درکارکرد
آنهامشاهدهمیشود.اختالالتاضطرابینیزمانندسایراختالالت
روانپزشکیدارایزمینههایارثیوژنتیکخاصیبودهوواضح
استکهمیاناختالالتاضطرابیوعواملوراثتینیزارتباطخاصی

مشاهدهمیگردد.
فهرستاختالالتاضطرابیشاملموردهایزیراست:

اختاللپانیک)هراس()بازارهراسی(یافوبیایفضایباز،جمعیت
آسیبزا روانی فشار اجبار، وسواس مشخص، فوبیاهای هراسی،
عمومی، ازطب ناشی اضطراب فراگیر، اضطراب انفجار(، )موج

اضطرابناشیازموادمخدرومحرکو...
اضطرابفراگیریامنتشر)Generalized Anxitey(رامیتوانیم

درفیلمیبهنامآنیهالموردبررسیقراردهیم.
)Annie Hall(آنیهال

کارگردان:وودیآلن
بازیگران:دایانکیتن،تونیرابرتز،...

سالساخت:۱۹77
داستانمردیباوسواسمرگکهعاشقزنیمیشودشیفتهزندگی.
داستانفیلم:آلویسینگر)آلن(،کمدینموفقکهدوبارازدواجکرده،
تنهادرمنهتنزندگیمیکندواووقتشراصرفکارحرفهای،رفتن
بهسینماومراجعهبهروانکاومیکند.تااینکهپسازشانزدهسال
مراجعهبهروانکاوبادختریبهنامآنیهال)کیتن(آشنامیشود...
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