
سپید: نمایش»گسل« که اثری درمانی است 
این روزها به شکل نیمه خصوصی روی صحنه 
قرار دارد. هانیه وزیر پناه روانشناس تربیتی، 
نویسندگی نمایشی درمانی- آپارتمانی »ُگسل« 
را بر عهده دارد، به همین بهانه با او گفت وگویی 
انجام داده ایم؛ او در مورد پیوند تئاتر آپارتمانی با 
علم روانشناسی گفت:» تمامی دانش ها وصل به 
ناخودآگاه جمعی بشریت هستند، به همین دلیل 
در همه ی آن ها اشتراکاتی را می بینیم. تئاتری که 
در دنیای هنرمندان به تئاتر شورایی یا آپارتمانی 
معروف است با تغییرات و اضافه شدن علم 
روانشناسی به سایکودرام  )یا همان دراماتراپی( 
تبدیل می شود. سایکودرام استفاده از هنر برای 
شناخت، برون ریزی، درک و درنتیجه درمان 
در مورد مسئله ای واحد بین افراد شرکت کننده 
با متدهای روانشناسی است. البته با توجه به 
موضوع و موقعیت دارای طیف ها و مدل های 
مختلفی است.« او در مورد تلفیق روانشناسی و 
تئاتر گفت:» اولین گروهی هستیم که به شکل 
تخصصی وارد بحث تلفیق حرفه ای تئاتر و 
روانشناسی شدیم و از سال 94 تاکنون 6 اجرای 
موفق را در موضوعات ارتقای مهارت های 
زندگی و فرزند پروری و زوجی داشتیم. در 
این اثر مسئولیت تحلیل اطالعات و داده های 

حوزه ی روانشناسی نمایش درمانی و آپارتمانی 
»ُگسل« را بر عهده دارم.«

نمایش  روانشناسی  مشاوره  و  نویسنده 
»ُگسل« در مورد اهمیت این نمایش افزود: 
»با توجه به آمارهای سالمت جهانی مانند 
who)سازمان بهداشت جهانی( و وضعیت 
جامعه در حوزه سالمت روان و گسترش 
بیش ازحد افسردگی در سال های اخیر، نمایش 
»گسل« به کارگردانی سید حسن حسینی و 
سعید میرزایی باهدف برداشتن قدمی مؤثر در 
راستای به آگاهی رساندن افراد برای جلوگیری 
و یا ترمیم مولدهای افسردگی، طراحی و به 
صحنه می رود، مولدهایی مانند سبک فرزند 
بلوغ  زندگی،  مهارت های  ارتقا  پروری، 

عاطفی، بلوغ اجتماعی و غیره است.«
او با اشاره به محدود بودن ظرفیت تماشاگر 
این نمایش درهراجرا ادامه داد: »با دادن آگاهی 
به افراد و نشان دادن پیامدها و در کنار آن 
راه حل های آن می توان انتظار داشت تغییرات 
فردی و پس ازآن اجتماعی را شاهد باشیم و 
یکی از علت های این که هر اجرا 5 مخاطب دارد 
نیز همین است، درگیری کامل مخاطب با محیط 
تئاتر و باال رفتن تأثیر آن. البته این نکته غیرقابل 
این گونه  بودن  پیوسته  که  است  فراموشی 

فعالیت ها که مخاطبین زیادی را شامل می شود 
تأثیر آن را دوچندان می کند.«

او در مورد مخاطبان این نوع از نمایش گفت: 
»مخاطبان اصلی این تئاتر افراد معمولی و سطح 
سالم جامعه هستند -جوانان، والدین، مجردها 
و متأهل ها-. تمامی افرادی که با مشکالتی 
مشکالت  به واسطه  خود  زندگی  درروند 
مطرح شده درگیر بوده و یا افرادی که در شرف 
ورود به آن ها هستند. این تئاتر با درگیر کردن 
مخاطب آگاهی و شناخت را افزایش می دهد و 
در امتداد آن روش های پیشگیری و بهبود نیز ارائه 
می دهد. پس برای هر فردی کاربردی خواهد 
بود.« او در پاسخ به اینکه با توجه به محدود بودن 
تماشاگر در این تئاتر، عالقه مندان به تماشای 
می شوند  انتخاب  چگونه  »ُگسل«  نمایش 
گفت: »اطالعات مخاطبان توسط لینکی که 
در سایت ثبت نام آن در سایت تیوال قرار دارد 
توسط افراد پرشده و برای ما توسط خود افراد 
ارسال می شود. بدیهی است که اطالعات آن 
به صورت کاماًل محرمانه در قسمت روانشناسی 
نگهداری خواهد شد و با توجه به آن مخاطبان 
گزینش و با آن ها برای تماشای نمایش تماس 
حاصل می شود.« وزیر پناه از عدم وجود ارتباط 
پس ازآن  و  بین رشته ای  کاربردی  و  علمی 

عدم حمایت های مالی و اعتباری به این گونه 
فعالیت ها )دراماتراپی( در ایران گالیه کرد و 
این دو مورد را دالیل اصلی جانیفتادن این نوع 
از نمایش در ایران برشمرد و گفت:» مسلمًا 
هرچقدر حمایت بیشتری شود، می توان گروه 
بیشتری از افراد جامعه را تحت پوشش قرارداد 
و درنتیجه نتایج مثبت این  شکل فعالیت ها بیشتر 
نمود و اثر خواهد داشت.« الزم به ذکر است؛ 
تئاتر درمانی- آپارتمانی »ُگسل« با نویسندگی 
سید حسن حسینی،سعید میرزایی و هانیه وزیر 
پناه و کارگردانی مشترک سید حسن حسینی و 
سعید میرزایی است.  این نمایش داستان زندگی 
پسری به نام )بُوی بُوی( است که از زمان تولد 
تا مراحل رشد اجتماعی اش در جامعه روایت 
می شود. در این نمایش موقعیت های مختلفی 
نشان داده می شود که )بُوی بُوی( در خانواده 
و جامعه دچار بحران هویت شده است. در 
نمایش»گسل« بازیگرانی چون؛ رسول صور، 
پگاه پور جهانی، پریا ابراهیمی، پوریا سعیدیان، 
شیخ  الهام  موسوی،  مرضیه  بابائی،  سبحان 
کوشانی،  امیررضا  محمدی،  نیلوفر  علیزاده، 
احمد ابراهیم وند، علی ناصری، علی سعیدیان، 
علیرضا اسفندیار، علیرضا سلطان علی، ارغوان 

طاهری فرد بازی می کنند. 

ایسنا: توفان شن در قطر مانع مرور 
تمرینات تاکتیکی آبی های ایران شد.

شاگردان شفر که پس از تساوی ۲ بر 
۲ برابر الریان تمرینات خود را پیگیری 
می کنند، در نظر داشتند برای تمرین 
دیروز )چهارشنبه( به دو گروه تقسیم 
شوند. گروه نخست که شامل بازیکنان 
اصلی می شود در سالن وزنه مشغول 
ریکاوری شوند و گروه دوم نیز که 
بازیکنان ذخیره بودند قرار بود به مرور 
کارهای تاکتیکی بپردازند اما به دلیل 
توفان شن، تمرین تاکتیکی بازیکنان 
ذخیره استقالل لغو شد و آن ها مجبور 
شدند همراه با سایر بازیکنان در سالن 

وزنه تمرینات خود را پیگیری کنند.

ابراز نگرانی 
سناتورهای آمریکا از 
آزار جنسی در ورزش

از  آمریکایی  سناتور  چند  رویترز: 
وضعیت آزار جنسی در ورزش ابراز 
نگرانی کردند. سناتورهای آمریکایی 
بعد از بررسی مسئله آزار جنسی در 
ورزش از وضعیت این مشکل ابراز 
کردند  اعالم  آن ها  کردند.  نگرانی 
برخی  بودن  سازمان یافته  نگران  که 
آزار  ازجمله  ورزش  در  مشکالت 

جنسی هستند. 
این واکنش در حالی رخ داد که 
فدراسیون  و  آمریکا  المپیک  کمیته  
نتوانستند  کشور  این  ژیمناستیک 
درباره  کافی  اطالعات  و  مدارک 
مشکالت ایجادشده در ژیمناستیک 

آمریکا به سناتورها ارائه دهند. 
چندی پیش رسوایی هایی درباره 
آزار جنسی گسترده در ژیمناستیک 
آمریکا صورت گرفت و لری نسار، 
پزشک پیشین تیم المپیک ژیمناستیک 
زندان  از ۱۷5 سال  بیش  به  آمریکا 
آمریکایی  سناتورهای  شد.  محکوم 
منتظر ارائه اطالعات بیش تر درباره 
مسئله آزار جنسی در ورزش از سوی 
ورزش های  فدراسیون های  دیگر 
المپیک در این کشور هستند. مجلس 
سنای آمریکا از ۲5 ژانویه تحقیقاتی را 

دراین باره آغاز کرده است. 
دو سناتور آمریکا که یکی از آن ها 
جمهوری خواه و دیگری نیز دموکرات 
است، در بیانیه ای اعالم کرده اند که 
درباره  اطالعاتی  ارائه  خواستار 
هستند.  نسار  لری  جنسی  آزارهای 
این دو سناتور اختصاصاً قصد دارند 
آمریکا  المپیک  کمیته   آیا  که  بدانند 
می توانست به آزارهای نسار خاتمه 

دهد یا خیر.

توفـان شن تمرین 
استقالل را تعطیل کرد

خبــر
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مخاطببااجراهمراهودرمانمیشود
به بهانه اجرای نمایش درمانی »گسل «

پیکر ۳ تن از شهدای سانحه سانچی صبح دیروز چهارشنبه با حضور خانواده های این 
 شهدا از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد میهن اسالمی مان شد.         مهر

فیلم »هجوم« به کارگردانی شهرام مکری و تهیه کنندگی سپهر سیفی شنبه 
١٧ فوریه )٢٨ بهمن ماه( در جشنواره برلین به نمایش گذاشته می شود. اولین 
نمایش این فیلم در سالن CineStar IMAX خواهد بود که از ساعت ۳٠:٢١ 
 در این سالن روی پرده می رود.           ایسنا

میزان گرد و غبار در اهواز در دو روز گذشته = به بیش از 6٠ برابر حد مجاز 
رسید. امسال به دلیل تشدید خشکسالی، خوزستان یکی از کم بارش ترین سال ها 
 را تجربه می کند.                     ایرنا 

تصویرروز
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s a l a m a t

ایسنا: پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان 
خبر داد و گفت: »پدرم بعد از ۲3 روز بستری در بیمارستان، دیروز 
بعدازظهر )۲3 بهمن ماه( از بیمارستان مرخص شد.« سام مشایخی 
گفت: »پدرم روز سه شنبه بعدازظهر از بیمارستان مرخص شد و اکنون 

حالشان بسیار بهتر است.«
او درباره روند بیماری جمشید مشایخی بیان کرد: »چند شب 
قبل از اینکه در بیمارستان بستری شوند، تب داشتند و فشارشان 
باالبود، ما به ایشان اصرار می کردیم که به بیمارستان مراجعه کنند اما 
خودشان فکر می کردند که حالشان بهتر خواهد شد. تا اینکه دو سه 
روز آخری که در خانه بودند تنفسشان هم دچار مشکل شد بنابراین 
صبح زود ایشان را به بیمارستان بردیم و گفتند که یک سرماخوردگی 
عادی است و به ایشان آنتی بیوتیک دادند. ولی همان شب از شدت 
تنگی نفس صورتشان سیاه شده بود به همین دلیل بالفاصله شبانه او 
را به بیمارستان »آتیه« بردیم و با دستگاه های جدیدی که به سرعت 
آنتی بیوتیک را به دهان و ریه بیمار تزریق می کند ایشان را درمان 
کردند و یک ربع در هر ساعت آن را به پدر وصل می کردند که 

تحمل آن بسیار سخت است. بعدازآن معلوم شد که نصف ریه شان 
آب آورده است.« سام مشایخی ادامه داد: »چهار یا پنج روز با همین 
جریان در ICU تحت مراقبت ویژه بودند و طی مراحلی آب ریه را 
تخلیه کردند که به گفته پزشکان یک لیتر ونیم آب از ریه شان بیرون 
کشیدند. در این مدت برای پروسه درمانی ُسند به ایشان وصل بود 
و در محیطی ایزوله نگهداری می شدند. بعدازآنکه وضعیت ریه شان 
بهبود پیدا کرد، مثانه و مجاری ادرارشان دچار خونریزی شدید شد 
به طریقی که به هیچ عنوان خونریزی آن بند نمی آمد و چقدر خدا به ما 

رحم کرد که مشکل ریه شان بهبود پیداکرده بود، 
بنابراین سه شنبه دو هفته پیش از 9 صبح تا ۱0 
و نیم شب در اتاق عمل بودند و  پزشکان دو 
بار او را بی هوش کردند.« پسر جمشید مشایخی 
بابیان اینکه »روز سه شنبه  حال ایشان به حالت 
ثابتی ازنظر درمانی رسید و امکان مرخص شدن 
مهیا شد« بیان کرد: »دکتر اشراقی و عزیزی که 
مسئولیت درمان پدر را بر عهده داشتند بیان 

کردند که باید هفته آینده آقای مشایخی دوباره ویزیت شوند و از این 
به بعد به صورت مرتب ماهی یک بار برای چکاپ به بیمارستان مراجعه 
کنند.« او در پایان گفت: »ما تا قبل از افتتاحیه جشنواره فجر نگذاشتیم 
که خبر بستری شدن پدر رسانه ای شود، زیرا محیطی که پدر در آن 
بستری بودند ایزوله بود و امکان عیادت از ایشان وجود نداشت. اما 
بعد از آغاز جشنواره آقای رشیدپور گفتند که بگذارید خبر را بگوییم. 
تا اینکه چند روز پیش فیلمی از پشت درهای بسته ICU گرفتند 
و در این دو سه روز بیشتر از ورزشکاران و فوتبالیست ها مثل آقای 
کریم باقری به عیادت ایشان آمدند که فردای آن 
روز هم پدر مرخص شد.« جمشید مشایخی از 
ماندگارترین چهره های عرصه بازیگری و متولد 
6 آذر ۱3۱3 در تهران است. از سال ۱336 با 
نمایش »وظیفه پزشک« فعالیت بازیگری اش 
را آغاز کرد و با فیلم کوتاه »جلد مار« در سال 
4۲ مقابل دوربین رفت. دو سال بعد با فیلم 

»خشت و آینه« وارد سینما شد.

آخرین وضعیت درمانی جمشید مشایخی به روایت پسرش

مهر: روند درمانی  مهدی قائدی مهاجم استقالل خوب و 
راضی کننده بوده و احتمال این که این بازیکن هفته آینده 

به تهران منتقل شود زیاد است. 
روند درمان مهدی قائدی راضی کننده است و پزشکان 
دارند.  کامل  رضایت  بازیکن  این  پیشرفت  از  او  معالج 

و  نیفتاده  کار  از  قائدی  دست های  از  هیچ یک  همچنین 
شرایط او کاماًل تحت کنترل است.

بر اساس کسب اطالع ، چنانچه شرایط درمانی قائدی 
به همین شکل پیش برود احتمال این که او تا پایان هفته 

آینده برای ادامه درمان به تهران منتقل شود زیاد است.

بـازتـاب
دست مهدی قائدی از کار نیفتاده است

به  ـ ظهر روز سه شنبه  رادیو  تهیه کننده  ـ  آذرنیا  فرشاد  مهر: 
علت حمله قلبی به بیمارستان منتقل و پس از انجام عملیات 
احیاء و بهبود نسبی وضعیتش، برای ادامه درمان، بستری شد.
آذرنیا 5۱ ساله که صبح روز ـ سه شنبه ـ سر تمرین نمایش 
علی تاج میر از ناحیه قفسه سینه احساس درد می کرد، پس از 
مواجه شد.  قلبی  با حمله  نمایش  رادیو  به ساختمان  رسیدن 
در پی این اتفاق او توسط اورژانس و با همراهی عده ای 
که  شد  منتقل  سینا  بیمارستان  به  رادیویی اش  همکاران  از 
پس از ۱0 دقیقه انجام عملیات احیاء، خوشبختانه وضعیتش 

یافت. بهبود 
فرشاد آذرنیا هم اینک در بخش سی سی یو بیمارستان سینا 
تهران بستری است و بنا بر تشخیص پزشکان حداقل تا یک 

ندارد. ترخیص  امکان  هفته 
از این تهیه کننده آثاری چون رادیو فیلم، داستان »مستأجر« 
زیر  »زندگی  داستایوسفکی،  فئودور  از  داستانی  اساس  بر 

شالق های مرگ«، »بال های خیس« و غیره شنیده شده است.

صــدا

فرشاد آذرنیا در بیمارستان بستری شد


