
اعضای هیات انتخاب جشنواره 
موسیقی فجر معرفی شدند 

ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی 
فجر اعضای هیات انتخاب آثار و گروه های این رویداد 
موسیقایی را معرفی کرد.  به گزارش ایلنا، محمدرضا 
ابراهیمی، محمدرضا تفّضلی، بهرام دهقانیار، احسان 
ذبیحی فر، امیرعباس ستایشگر، محمدمهدی سیار، 
علی صمدپور، محمدعلی مرآتی به همراه حسن 
ریاحی دبیر جشنواره به عنوان هیأت انتخاب آثار 
و گروه های سی و هفتمین دوره جشنواره موسیقی 
فجر معرفی شــدند.  محمدرضا ابراهیمی متولد 
۱۳۵۰ فارغ التحصیل رشــته موسیقی از دانشگاه 
هنر و آهنگساز، نوازنده و مدرس تار و عود است. از 
آثار او می توان به ثنا، ذکر، ترنم بودن، آواز نگاه، روایت 

ابوعطا و فیروزه اشاره کرد. 

محمدرضا تفضلی متولــد ۱۳۵۳ و عضو هیات 
علمی دانشکده موســیقی دانشــگاه هنر و فارغ 
التحصیل هنرســتان موسیقی، دانشــگاه آزاد در 
رشته موسیقی و فارغ التحصیل کنسرواتوار دولتی 
سن پترزبورگ روسیه است.  بهرام دهقانیار متولد 
۱۳۴۴ است و آموزش موســیقی را از ۹ سالگی نزد 
استادان هنرستان ملی موسیقی آغاز کرد و تحصیل 
موسیقی را در شهر فرانکفورت آلمان ادامه داده است. 
او مدیر انجمن موسیقی کانون پرورش فکری کودک 
و نوجوان نیز هســت.  از آثار او می توان به موسیقی 
مجموعه هــای تلویزیونی: خانه مــادر بزرگ، زیر 
گنبد کبود، همسران، خانه سبز، پدرساالر، شبهای 
برره، این خانه دور اســت، قصه های تابه تا و آلبوم 
موسیقی »بشنو از نو« اشاره کرد.  احسان ذبیحی فر 
متولد ۱۳۵۸ آهنگســاز، نوازنده کمانچه و قیچک 
و همچنین عضو هیأت علمی دانشــکده موسیقی 
دانشــگاه هنر تهران، دانش آموخته هنرســتان 
موســیقی و فارغ التحصیل دانشــکده موسیقی 
دانشگاه هنر در مقطع کارشناســی و کارشناسی 
ارشد اســت.  امیرعباس ستایشــگر متولد ۱۳۵۸ 
کارشناس موسیقی دانشگاه سوره تهران، دکترای 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی، آهنگساز، 
منتقد و مدرس هنرستان موسیقی پسران است. او 
مدیر مسئول موسسه هنر موسیقی و سرپرست گروه 
موسیقی صنم نیز هست. از آثار او به عنوان آهنگساز 
می توان به قدر یار، همنشین دیرینه، دلهای شب، تا 
نفس باقی ست، شب آیینه های نور، روایت ابوعطا، در 

جان سرگردان من اشاره کرد. 
محمدمهدی سیار متولد ۱۳۶۲ دکترای فلسفه 
از دانشگاه تربیت مدرس، شاعر، ترانه سرا و مدرس 
دانشــگاه اســت. وی برگزیده جایزه کتاب سال 
جمهوری اســامی در بخش ادبیــات با مجموعه 
شعر »حق الســکوت« اســت و کتاب های شعر با 
نام های بی خوابی عمیق، حق السکوت، رودخوانی 
و یادآوری از آثار اوست.  علی صمدپور متولد ۱۳۴۹ 
فارغ التحصیل رشته ادبیات از دانشگاه آزاد تهران، 
آهنگساز، نوازنده تار و ســازهای کوبه ای است. از 
آثار او می توان به موسیقی فیلم های »از پس برقع« 
ساخته مهرداد اسکویی، »ماهی ها عاشق می شوند« 
به کارگردانی علی رفیعی، مجموعه مستند »طعم 
ایرانی« به کارگردانی بهمن کیارســتمی و مهرداد 
اسکویی، »ستاره ها« به کارگردانی فریدون جیرانی، 
»پابرهنه در بهشت« کاری از بهرام توکلی و »تردید« 
از واروژ کریم مسیحی اشاره کرد.  محمدعلی مرآتی 
متولد ۱۳۵۱ دکترای اتنوموزیکولوژی دانشــگاه 
پاریس نانتر، کارشناس ارشد موزیکولوژی دانشگاه 
اکس مارسی فرانســه، لیسانس موسیقی دانشگاه 
هنر تهران و مدرس دانشــگاه هنر تهران است. وی 
همچنین دبیری چهاردهمین جشنواره موسیقی 
نواحی ایران را بر عهده دارد.  این هیات طبق آئین نامه، 
به انتخاب دبیر جشنواره و با حکم رئیس جشنواره، 
وظیفه انتخاب گروه های شرکت کننده در بخش غیر 
رقابتی و داوری آثار در بخش رقابتی را برعهده دارد. 
این هیات آغاز به کار کرده و تا کنون جلساتی برای 
آماده سازی فراخوان های جشــنواره برگزار کرده 
است.  سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر بهمن 

سال جاری به دبیری حسن ریاحی برگزار می شود.
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وارد ساختمانی متعلق به دوره دوم 
پهلوی می شوم. از میانه ساختمان که 
اکنون کتابفروشی اســت می گذرم و 
راهی حیاط می شوم. حیاط قرار است 
مکان انتظار باشد. چند مخاطب دیگر 
هم پا به حیــاط می گذارند. زیر درخت 
انگور - به میوه های درشــت و پرپشت 
آویخته - لب به سیگار می دوزند و چند 
پکی می زنند. برخی هم که دسته جمعی 
آمده گرم ســخن اند. تعدادمان از ۱۰ 
نفر اندک تر اســت. دو بازیگــر هم - از 
نوع لباس و گریمشان متوجه می شوم 
- می آیند تا شــاید قبل از اجرا آخرین 
پک سیگارهایشــان را بزننــد و بروند 
برای یک شروع. حس می کنم این هم 
بخشی از اجراست، پر بی راهم نبود. بعد 
از سیگار و کمی قدم زدن تمام بازیگرها 
در حیاط حاضر می شوند و پیش پرده ای 
)پرولوگ( اجرا می کنند و ما را دعوت به 
تماشای نمایش در همان فضای کتابخانه 
می کننــد. نمایش چنــدان دور از آن 
کتاب ها نیست. نمایش با آن پرولوگ، سه 
قطعه داستانی از غامحسین ساعدی 

است که سال هاست از متونش اجرایی 
روی صحنه نرفته است، شاید آخرینش 
»جانشین« باشد در دهه 7۰، شاید. با 
این حال نمایــش پیش رو هم ربطی به 
متون نمایش ساعدی ندارد. اقتباسی 
است از سه داستان کوتاه: خانه روشنی، 
آرامش در حضور دیگران و دعوت. دعوت 
را پیشــتر محمد رحمانیان هم بدل به 
نمایش کرده بود؛ اما این بار متون ساعدی 
دست گروهی از تازه فارغ التحصیان 

دانشگاه است، نه شخصیتی مشهور.
نمایش سه اپیزودی حنیف براری 
ویژگی های منحصر به فردی دارد. اگرچه 
پیش از این نمایش هایی در مکان های 
واقعی دیده بودم یا آنکه آثاری با تأکید 
بر مکان های غیرتئاتری نامتعارف؛ اما 
»خانه روشــنی« یک تفاوت اساسی با 
آثار پیشین داشــت و آن هم رئالیسم 
اســت. اگرچه خروج از فضای متعارف 
و رفتن به مکان هــای واقعی می تواند 
داللت بر رئالیسم باشــد؛ اما درنهایت 
تصویر شکل گرفته چندان با رئالیسم 
مدنظر مخاطب همخوانی ندارد. به هر 
حال مخاطب تعریفی از رئالیسم آموخته 
که آن را دنبال می کند. هرچند بیشتر 
نمایش هایی از این دســت از ایران در 
کنار مکان نامتعارف خود، خود نمایش 

به گونه های نامتعــارف جهان نمایش 
سوق می یابند. حتی به سوررئالیسم هم 
گرایش پیدا می کنند تا در نهایت مکان 
بیش از آنکه بازنمایی واقع گرای نمایش 
باشد، سازنده اتمســفری است که به 
حس و حال نامتعارف کمک کند. »خانه 
روشنی« اما چنین نیست. رئالیسم فضا 
در خدمت رئالیسم روایت است. یعنی 
اگر اپیزود »دعوت«، دو زن در حال بحث 
بر سر لباس مهمانی هستند، این اتفاق 
دقیقاً در یک خانه عیانی - مکانی که ما 
در مقام مخاطــب در آن حضور داریم، 
در زمانه خود منزلی عیانی به حســاب 
می آمده  است - رخ می دهد و از داستان 

 دختر عیــان و نوکرش نقــل می کند.
حنیف بــراری بــه این هم بســنده 
نمی کند. او به سراغ همان رئالیسمی 
مــی رود کــه در دهــه ۴۰ و ۵۰ 
شخصیت هایی چون ساعدی شکلش 
می دهنــد. ادبیاتی که او و دوســتان 
چپ گرایش شــکل می دهند دارای 
نشــانگان خاصی اســت. زبانی آشنا 
بــرای رمان خوانــان دارد و تا مدت ها 
پیش هم در شــیوه نوشتاری حاکم بر 
ادبیات ایران بودند. رئالیسم ساعدی 
و دوستانش حتی حاکم بر روح بخش 
مهمی از تئاتری ها بوده است که تا عصر 
تله تئاترهای شبکه چهار نیز قابل لمس 
بودند. همان چیــزی که از قضا محمد 
رحمانیان نیز بدان دل بســته است. 
فضاسازی هایی که حتی برای برخی 
از مردم، شکل ثابت و بسته ای از تئاتر 
به حساب می آمد و تا به امروز در مقابل 
اشکال جدید تئاتر، خود را به مثابه عصر 
طایی یادآوری می کند. براری جوان 
هم به ســراغ این دوره رفته اســت. از 
المان های آن استفاده می کند. ادبیات 
آن را می پذیرد. فرم دراماتیک همان 
آثار را انتقال می دهد و شــاید به نوعی 
به بازنمایی مو به موی آن نوع نمایش ها 
می پردازد. این دومین تفاوت نمایش 
اوست. اصوالً در میان گروه های جوان 
چنین تمایلی ندیده ام. آنان از اشکال 
رئالیستی دوری می کنند و از آن شکل 
نمایش مشــهور بــه »اداره تئاتری« 
گریزانند. شاید برای نگارنده هم چنین 
شکل نمایشی جذابیتی نداشته باشد 

و بیشتر یادآور نوعی نوستالژی باشد.
اما سومین وجه کار حنیف براری و 
تیمش چیزی است که می تواند تماشای 
اثرش را از آن اشکال قدیمی جدا کند و 
آن هم تجربه گرایی است. در تماشای 
نمایش می شد فهمید آنچه روی صحنه 
می رود تاشی برای شبیه بودن به آثار 
گذشته است؛ اما آیا ساعدی می پذیرفت 
نمایش خود را در جایی غیر از سنگلج 
اجرا کند؟ به نظر من نمی پذیرفت، کما 
اینکه با وجود فشار دستگاه سانسور، باز 
هم خارج از سنگلج کاری نمی کند. حاال 
»خانه روشنی« را می توان تجربه ای برای 

رسیدن به رئالیسم دانست؛ اما آیا نمایش 
در این رئالیسم موفق است؟

پاســخ نگارنده خیر است. نمایش 
قواعــد نمایش  هــای گذشــته را 
فرامی خوانــد؛ اما نمی توانــد همان را 
بازنمایی کند. نمی تواند آن کلیشه ها 
را احیا کند و در نهایت نمی تواند همان 
حال و هوا را به مخاطب بدهد. حداقل 
برای مخاطبی که این شکل از نمایش ها 
را می شناســد. آنچــه روی صحنه رخ 
می دهد صرفاً یک تاش است. بازیگرها 
هنوز تازه کارند و ما تــاش آنها را برای 
چنین شکل نمایشی می بینیم. برخی 
از بازیگران برایم آشــنایند و تصورم آن 
است در شکل های تجربه گرای مرسوم 
این روزها در اجرا موفق تر خواهند بود. 
آنان حاال در یــک موقعیت دوگانه قرار 
می گیرند. اینکه آیا باید در این موقعیت 
بازیگری بمانند و خــود را فراتر از این 
نقطه برند یا آنکه ایــن موقعیت را رها 
کنند و شــکل دیگری از اجرا را دنبال 
کنند. این موقعیت زمانی برای خودم 
جذاب می شــود که در میان نقش ها، 
بــازی برخــی بازیگران برجســته تر 
می شــود و دلیل عمده آن هم اصالت 
کلیشه است. برای مثال سعید بداغی 
در نقش ســرباز، او همان کلیشه سرباز 
سربه هوا و بازیگوش است که تمنایش 
انجام ندادن مأموریت هــا و درنهایت 
درگیری با فرمانده اســت. شکل بازی 
بداغی بــرای مخاطب جذاب اســت و 
این جذابیــت محصول زنــده کردن 
تصویر گذشته اســت. البته این تصویر 
برای ما چنــدان هم غریب نیســت؛ 

 کلیشــه ها تا به امروز حاضــر بوده اند. 
در نهایت فرایند یک اجرای رئالیستی 
در مکان رئالیستی خودش تجربه ای 
اســت. شــاید یکی از راه های تجربه 
کردن ســاعدی در این روزها همین 
باشــد. به هر حال ما با گروهی جوان 
همراهیم. افــرادی که تجربه چندانی 
در اجرا ندارند،  فرصتی برای حضور در 
فضای حرفه ای ندارند و تاش می کنند 
برای آنچه آموزش دیده اند نبرد کنند. 
حضور در یک خانه قدیمی برای اجرا 
خودش حرکت جســورانه ای است. 
اینکه گروهی جوان اعام کند برخاف 
تصور دستگاه های رســمی، نیازمند 
امکانات آنان نیســت، نه اتاق فرمان 
می خواهد و نه تجهیــزات آن چنانی. 
حرکت حنیف براری و دوســتانش در 
بلندمدت می تواند منجــر به اتفاقات 

بزرگتری شود.

نگاهی به نمایش سه اپیزودی حنیف براری 

اینجا چراغی روشن است
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موسیقی

نمایشــگاه آثار علی ســیدانی با عنوان »کهن شهر 
نیشابور« در گالری اُ برگزار شد. سیدانی در گفت وگو با 
هنرآناین با بیان اینکه این نمایشگاه بخش کوچکی از 
یک مجموعه ۲۰۰ عددی است گفت: من از چهار سال 
پیش نقاشی های زیادی در زمینه معرفی شهر نیشابور 
کشیدم و در این نمایشگاه ۱7 اثر با تکنیک اکریلیک به 
نمایش درآمد. سیدانی ادامه داد: نیشابور زمانی پایتخت 
ایران بــود و در مدتی که بــا این موضــوع کار می کنم 

متوجه شدم این شهر آن قدر جای کار دارد که می توان با 
دیدگاه های متفاوتی به آن پرداخت.  این هنرمند افزود: 
این آثار را ســهل و ممتنع کار کردم. نقاشی هایم بیشتر 
بداهه است و نمی توانم یک تابلو را دوباره تکرار کنم. بیش 
از آنکه به همه جزئیات طبیعت مقید باشــم یک نقاش 
حسی هستم، بااین حال به لوکیشن و منظر نگاه هنرمند 
به طبیعت و وفادار ماندم. بسیاری از این آثار را با حضور 
در فضا و با توجه بــه آنچه در لحظه رخ می داد نقاشــی 

کردم، اما تعدادی از مناظر که تغییرات ســریعی مانند 
تغیر نور داشت را عکاسی کرده و بافاصله با برگشتن به 
خانه نقاشی می کردم. ســیدانی در پایان گفت: هنرمند 
در جامعه امروز ما خیلی غریب است. هنرمندان زیاد کار 
می کنند اما حمایتی از آن ها وجود ندارد. در طول تاریخ 
هنرمندان مورد حمایت ســران و ســرمایه گذاران قرار 
می گرفتند و این کار هم برای هنرمند و هم برای شهری 
که آثار او در آن قرار می گرفــت مفید بود و میراثی برای 
آیندگان به وجود می آمد. اما امروزه هنرمندان سرگردان 
هستند و سیاست هایی که مسئولین دنبال می کنند نیز 
هیچ کمکی به هنر و فضای شــهری نمی کند. در نتیجه 

هنرمندان منزوی می شوند یا کارهایی که انجام می دهند 
را عرضه نمی کند و یا به فکــر مهاجرت می افتند. حیف 

است که این سرمایه ها را از دست بدهیم.

تماشای »کهن شهر نیشابور« در گالری »اُ« 

نمایشــگاه آثار شقایق ســوزنکار با عنوان 
»اباطیــل« در گالری ســیحون برگزار شــد. 
ســوزنکار در گفت و گو با هنرآنایــن با بیان 
اینکه ۲۲ نقاشــی و ۸ مجسمه در این مجموعه 
به نمایش درآمد، گفت: از ســال ۹۳ در دوران 
کارشناسی ارشد توجه من به موجوداتی که در 
افسانه ها و خرافات ایران وجود داشتند جلب شد 
و کار کردن راجع به آن ها را آغاز کردم. کارهای 
نخســت من انتزاعی بود و بعد به چیزی میان 
رئال و انتزاعی تبدیل شدند. سوزنکار ادامه داد: 

من عاقه زیادی به تاریخ ایران، اســطوره ها و 
افسانه ها دارم. زمانی که راجع به گبه های ایرانی 
تحقیق می کردم به صورت اتفاقی با داستان های 
و باورهای عامیانه مواجه شده و تصمیم گرفتم 
در این زمینــه کار کنم. با توجه بــه اینکه هیچ 
تصویری از آن ها نداشــتم باید کامًا ذهنی کار 

می کردم و این تا حدودی دشوار بود.
او دربــاره نحوه بــه تصویر کشــیدن این 
موجودات تخیلی گفت: اتودهای خیلی زیادی 
زدم و فرم کلی را با اتود زدن به دست آوردم. پس 

از آن نکات جزئی مانند زیــورآالت، لباس و...  را 
از روی عکس های قدیمی برداشتم. همچنین 
اجزایی مانند دســت و پای موجودات را از روی 
حیوانات مختلف برداشــتم. در واقع کلیت کار 
ذهنی بود اما برای اینکه به واقعیت نزدیک شود از 
تصاویری که موجود بود استفاده کردم. سوزنکار 
افزود: فرهنگ و تاریــخ ایران منبع نامحدودی 
است که بسیار زیاد می توان از آن استفاده کرد. 
اما متاسفانه چندان مورد توجه هنرمندان قرار 
نمی گیرد و آن ها بیشتر به سمت غرب گرایش 
پیدا کرده انــد، در حالی که فرهنــگ و تاریخ 
ایران ایده های زیادی برای نقاشی دارند و حتی 

می توان آن ها را با زندگی معاصر پیوند داد.

»اباطیل« در گالری سیحون برپا شد
تجسمی

حضور در یک خانه قدیمی 
برای اجرا خودش حرکت 
جسورانه ای است. اینکه 
گروهی جوان اعالم کند 

برخالف تصور دستگاه های 
رسمی، نیازمند امکانات 

آنان نیست، نه اتاق فرمان 
می خواهد و نه تجهیزات 
آن چنانی. حرکت حنیف 

براری و دوستانش در 
بلندمدت می تواند منجر به 

اتفاقات بزرگتری شود

در »خانه روشنی« اگرچه 
خروج از فضای متعارف 

و رفتن به مکان های 
واقعی می تواند داللت بر 
رئالیسم باشد؛ اما تصویر 

شکل گرفته چندان با 
رئالیسم مدنظر مخاطب 

همخوانی ندارد و درنهایت 
رئالیسم فضا در خدمت 

رئالیسم روایت است
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