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موسیقی

نگاهی به نمایش سه اپیزودی حنیف براری

اینجا چراغی روشن است

احسان زیورعالم

وارد ساختمانی متعلق به دوره دوم
پهلوی میشوم .از میانه ساختمان که
اکنون کتابفروشی اســت میگذرم و
راهی حیاط میشوم .حیاط قرار است
مکان انتظار باشد .چند مخاطب دیگر
هم پا به حیــاط میگذارند .زیر درخت
انگور  -به میوههای درشــت و پرپشت
آویخته  -لب به سیگار میدوزند و چند
پکیمیزنند.برخیهمکهدستهجمعی
آمده گرم ســخناند .تعدادمان از 10
نفر اندکتر اســت .دو بازیگــر هم  -از
نوع لباس و گریمشان متوجه میشوم
 میآیند تا شــاید قبل از اجرا آخرینپک سیگارهایشــان را بزننــد و بروند
برای یک شروع .حس میکنم این هم
بخشی از اجراست ،پر بیراهم نبود .بعد
از سیگار و کمی قدم زدن تمام بازیگرها
درحیاطحاضرمیشوندوپیشپردهای
(پرولوگ) اجرا میکنند و ما را دعوت به
تماشاینمایشدرهمانفضایکتابخانه
میکننــد .نمایش چنــدان دور از آن
کتابهانیست.نمایشباآنپرولوگ،سه
قطعه داستانی از غالمحسین ساعدی

است که سالهاست از متونش اجرایی
رویصحنهنرفتهاست،شایدآخرینش
«جانشین» باشد در دهه  ،70شاید .با
این حال نمایــش پیشرو هم ربطی به
متون نمایش ساعدی ندارد .اقتباسی
است از سه داستان کوتاه :خانه روشنی،
آرامشدرحضوردیگرانودعوت.دعوت
را پیشــتر محمد رحمانیان هم بدل به
نمایشکردهبود؛امااینبارمتونساعدی
دست گروهی از تازه فارغالتحصیالن
دانشگاهاست،نهشخصیتیمشهور.
نمایش سه اپیزودی حنیف براری
ویژگیهایمنحصربهفردیدارد.اگرچه
پیش از این نمایشهایی در مکانهای
واقعی دیده بودم یا آنکه آثاری با تأکید
بر مکانهای 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 مکانهــای واقعی میتواند
داللت بر رئالیسم باشــد؛ اما درنهایت
تصویر شکلگرفته چندان با رئالیسم
مدنظر مخاطب همخوانی ندارد .به هر
حالمخاطبتعریفیازرئالیسمآموخته
که آن را دنبال میکند .هرچند بیشتر
نمایشهایی از این دســت از ایران در
کنار مکان نامتعارف خود ،خود نمایش

در «خانه روشنی» اگرچه
خروج از فضای متعارف
و رفتن به مکانهای
واقعی میتواند داللت بر
رئالیسمباشد؛اماتصویر
شکلگرفتهچندانبا
رئالیسممدنظرمخاطب
همخوانی ندارد و درنهایت
رئالیسمفضادرخدمت
رئالیسم روایت است
به گونههای نامتعــارف جهان نمایش
سوقمییابند.حتیبهسوررئالیسمهم
گرایش پیدا میکنند تا در نهایت مکان
بیشازآنکهبازنماییواقعگراینمایش
باشد ،سازنده اتمســفری است که به
حسوحالنامتعارفکمککند«.خانه
روشنی»اماچنیننیست.رئالیسمفضا
در خدمت رئالیسم روایت است .یعنی
اگراپیزود«دعوت»،دوزندرحالبحث
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
میآمده است  -رخ میدهد و از داستان

اعضای هیات انتخاب جشنواره
موسیقیفجرمعرفی شدند

دختر عیــان و نوکرش نقــل میکند.
حنیف بــراری بــه این هم بســنده
نمیکند .او به سراغ همان رئالیسمی
مــیرود کــه در دهــه  40و 50
شخصیتهایی چون ساعدی شکلش
میدهنــد .ادبیاتی که او و دوســتان
چپگرایش شــکل میدهند دارای
نشــانگان خاصی اســت .زبانی آشنا
بــرای رمانخوانــان دارد و تا مدتها
پیش هم در شــیوه نوشتاری حاکم بر
ادبیات ایران بودند .رئالیسم ساعدی
و دوستانش حتی حاکم بر روح بخش
مهمی از تئاتریها بوده است که تا عصر
تلهتئاترهایشبکهچهارنیزقابللمس
بودند .همان چیــزی که از قضا محمد
رحمانیان نیز بدان دلبســته است.
فضاسازیهایی که حتی برای برخی
از مردم ،شکل ثابت و بستهای از تئاتر
به حساب میآمد و تا به امروز در مقابل
اشکالجدید تئاتر،خودرابه مثابهعصر
طالیی یادآوری میکند .براری جوان
هم به ســراغ این دوره رفته اســت .از
المانهای آن استفاده میکند .ادبیات
آن را میپذیرد .فرم دراماتیک همان
آثار را انتقال میدهد و شــاید بهنوعی
به بازنمایی مو به موی آن نوع نمایشها
میپردازد .این دومین تفاوت نمایش
اوست .اصوالً در میان گروههای جوان
چنین تمایلی ندیدهام .آنان از اشکال
رئالیستی دوری میکنند 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
تیمشچیزیاستکهمیتواندتماشای
اثرش را از آن اشکال قدیمی جدا کند و
آن هم تجربهگرایی است .در تماشای
نمایشمیشدفهمیدآنچهرویصحنه
میرود تالشی برای شبیه بودن به آثار
گذشتهاست؛اماآیاساعدیمیپذیرفت
نمایش خود را در جایی غیر از سنگلج
اجرا کند؟ به نظر من نمیپذیرفت ،کما
اینکه با وجود فشار دستگاه سانسور ،باز
همخارجازسنگلجکارینمیکند.حاال
«خانهروشنی»رامیتوانتجربهایبرای

رسیدنبهرئالیسمدانست؛اماآیانمایش
دراینرئالیسمموفقاست؟
پاســخ نگارنده خیر است .نمایش
قواعــد نمایشهــای گذشــته را
فرامیخوانــد؛ اما نمیتوانــد همان را
بازنمایی کند .نمیتواند آن کلیشهها
را احیا کند و در نهایت نمیتواند همان
حال و هوا را به مخاطب بدهد .حداقل
برایمخاطبیکهاینشکلازنمایشها
را میشناســد .آنچــه روی صحنه رخ
میدهدصرفاًیکتالشاست.بازیگرها
هنوز تازهکارند و ما تــاش آنها را برای
چنین شکل نمایشی میبینیم .برخی
از بازیگران برایم آشــنایند و تصورم آن
است در شکلهای تجربهگرای مرسوم
این روزها در اجرا موفقتر خواهند بود.
آنان حاال در یــک موقعیت دوگانه قرار
میگیرند .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 میشــود که در میان نقشها،
بــازی برخــی بازیگران برجســتهتر
میشــود و دلیل عمده آن هم اصالت
کلیشه است .برای مثال سعید بداغی
در نقش ســرباز ،او همان کلیشه سرباز
سربههوا و بازیگوش است که تمنایش
انجام ندادن مأموریتهــا 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؛

حضور در یک خانه قدیمی
برای اجرا خودش حرکت
جسورانهای است .اینکه
گروهی جوان اعالم کند
برخالفتصوردستگاههای
رسمی،نیازمندامکانات
آنان نیست ،نه اتاق فرمان
میخواهدونهتجهیزات
آنچنانی.حرکتحنیف
براری و دوستانش در
بلندمدتمیتواندمنجربه
اتفاقات بزرگتری شود
کلیشــهها تا به امروز حاضــر بودهاند.
در نهایت فرایند یک اجرای رئالیستی
در مکان رئالیستی خودش تجربهای
اســت .شــاید یکی از راههای 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 حرفهای ندارند و تالش میکنند
برای آنچه آموزش دیدهاند نبرد کنند.
حضور در یک خانه قدیمی برای اجرا
خودش حرکت جســورانهای است.
اینکه گروهی جوان اعالم کند برخالف
تصور دستگاههای رســمی ،نیازمند
امکانات آنان نیســت ،نه اتاق فرمان
میخواهد و نه تجهیــزات آنچنانی.
حرکت حنیف براری و دوســتانش در
بلندمدت میتواند منجــر به اتفاقات
بزرگتری شود.

تجسمی

«اباطیل»درگالریسیحون برپا شد

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

تماشای«کهنشهرنیشابور» درگالری«اُ»
نمایشــگاه آثار علی ســیدانی با عنوان «کهنشهر
نیشابور» در گالری ا ُ برگزار شد .سیدانی در گفتوگو با
هنرآنالین با بیان اینکه این نمایشگاه بخش کوچکی از
یک مجموعه  ۲۰۰عددی است گفت :من از چهار سال
پیش نقاشیهای زیادی در زمینه معرفی شهر نیشابور
کشیدم و در این نمایشگاه  ۱۷اثر با تکنیک اکریلیک به
نمایش درآمد .سیدانی ادامه داد :نیشابور زمانی پایتخت
ایران بــود و در مدتی که بــا این موضــوع کار میکنم

متوجه شدم این شهر آنقدر جای کار دارد که میتوان با
دیدگاههای متفاوتی به آن پرداخت .این هنرمند افزود:
این آثار را ســهل و ممتنع کار کردم .نقاشیهایم بیشتر
بداهه است و نمیتوانم یک تابلو را دوباره تکرار کنم .بیش
از آنکه به همه جزئیات طبیعت مقید باشــم یک نقاش
حسی هستم ،بااینحال 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 میداد نقاشــی

من عالقه زیادی به تاریخ ایران ،اســطورهها و
افسانهها دارم .زمانی که راجع به گبههای ایرانی
تحقیق میکردم به صورت اتفاقی با داستانهای
و باورهای عامیانه مواجه شده و تصمیم گرفتم
در این زمینــه کار کنم .با توجه بــه اینکه هیچ
ال ذهنی کار
تصویری از آنها نداشــتم باید کام ً
میکردم 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

کردم ،اما تعدادی از مناظر که تغییرات ســریعی مانند
تغیر نور داشت را عکاسی کرده و بالفاصله با برگشتن به
خانه نقاشی میکردم .ســیدانی در پایان گفت :هنرمند
در جامعه امروز ما خیلی غریب است .هنرمندان زیاد کار
میکنند اما حمایتی از آنها وجود ندارد .در طول تاریخ
هنرمندان مورد حمایت ســران و ســرمایهگذاران قرار
میگرفتند و این کار هم برای هنرمند و هم برای شهری
که آثار او در آن قرار میگرفــت مفید بود و میراثی برای
آیندگان به وجود میآمد .اما امروزه هنرمندان سرگردان
هستند و سیاستهایی که مسئولین دنبال میکنند نیز
هیچ کمکی به هنر و فضای شــهری نمیکند .در نتیجه

از آن نکات جزئی مانند زیــورآالت ،لباس و ...را
از روی عکسهای قدیمی برداشتم .همچنین
اجزایی مانند دســت و پای موجودات را از روی
حیوانات مختلف برداشــتم .در واقع کلیت کار
ذهنیبودامابرایاینکهبهواقعیتنزدیکشوداز
تصاویری که موجود بود استفاده کردم .سوزنکار
افزود :فرهنگ و تاریــخ ایران منبع نامحدودی
است که بسیار زیاد میتوان از آن استفاده کرد.
اما متاسفانه چندان مورد توجه هنرمندان قرار
نمیگیرد و آنها بیشتر به سمت غرب گرایش
پیدا کردهانــد ،در حالی که فرهنــگ و تاریخ
ایران ایدههای زیادی برای نقاشی دارند و حتی
میتوان آنها را با زندگی معاصر پیوند داد.

هنرمندان منزوی میشوند یا کارهایی که انجام میدهند
را عرضه نمیکند و یا به فکــر مهاجرت میافتند .حیف
است که این سرمایهها را از دست بدهیم.

ستادبرگزاریسیوهفتمینجشنوارهموسیقی
فجراعضایهیاتانتخابآثاروگروههایاینرویداد
موسیقاییرامعرفیکرد .بهگزارشایلنا،محمدرضا
ابراهیمی،محمدرضاتفضّ لی،بهرامدهقانیار،احسان
ذبیحیفر،امیرعباسستایشگر،محمدمهدیسیار،
علی صمدپور ،محمدعلی مرآتی به همراه حسن
ریاحی دبیر جشنواره به عنوان هیأت انتخاب آثار
وگروههایسیوهفتمیندورهجشنوارهموسیقی
فجر معرفی شــدند .محمدرضا ابراهیمی متولد
 ۱۳۵۰فارغ التحصیل رشــته موسیقی از دانشگاه
هنر و آهنگساز ،نوازنده و مدرس تار و عود است .از
آثاراومیتوانبهثنا،ذکر،ترنمبودن،آوازنگاه،روایت
ابوعطاوفیروزهاشارهکرد.

محمدرضا تفضلی متولــد ۱۳۵۳و 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
 ۱۳۴۴است و آموزش موســیقی را از ۹سالگی نزد
استادانهنرستانملیموسیقیآغازکردوتحصیل
موسیقیرادرشهرفرانکفورتآلمانادامهدادهاست.
اومدیرانجمنموسیقیکانونپرورشفکریکودک
و نوجوان نیز هســت .از آثار او میتوان به موسیقی
مجموعههــای تلویزیونی :خانه مــادر بزرگ ،زیر
گنبدکبود،همسران،خانهسبز،پدرساالر،شبهای
برره ،این خانه دور اســت ،قصههای تابه تا و آلبوم
موسیقی «بشنو از نو» اشاره کرد .احسان ذبیحیفر
متولد ۱۳۵۸آهنگســاز ،نوازنده کمانچه و قیچک
و همچنین عضو هیأت علمی دانشــکده موسیقی
دانشــگاه هنر تهران ،دانشآموخته هنرســتان
موســیقی و فارغالتحصیل دانشــکده موسیقی
دانشگاه هنر در مقطع کارشناســی و کارشناسی
ارشد اســت .امیرعباس ستایشــگر متولد۱۳۵۸
کارشناس موسیقی دانشگاه سوره تهران ،دکترای
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ،آهنگساز،
منتقد و مدرس هنرستان موسیقی پسران است .او
مدیرمسئولموسسههنرموسیقیوسرپرستگروه
موسیقیصنمنیزهست.ازآثاراوبهعنوانآهنگساز
میتوانبهقدریار،همنشیندیرینه،دلهایشب،تا
نفسباقیست،شبآیینههاینور،روایتابوعطا،در
جانسرگردانمناشارهکرد.
محمدمهدیسیارمتولد ۱۳۶۲دکترایفلسفه
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 کتابهای شعر با
نامهای بیخوابی عمیق ،حق السکوت ،رودخوانی
و یادآوری از آثار اوست .علی صمدپور متولد۱۳۴۹
فارغالتحصیل رشته ادبیات از دانشگاه آزاد تهران،
آهنگساز ،نوازنده تار و ســازهای کوبهای است .از
آثار او میتوان به موسیقی فیلمهای «از پس برقع»
ساختهمهرداداسکویی«،ماهیهاعاشقمیشوند»
به کارگردانی علی رفیعی ،مجموعه مستند «طعم
ایرانی» به کارگردانی بهمن کیارســتمی و مهرداد
اسکویی«،ستارهها»بهکارگردانیفریدونجیرانی،
«پابرهنهدربهشت»کاریازبهرامتوکلیو«تردید»
ازواروژکریممسیحیاشارهکرد .محمدعلیمرآتی
متولد  ۱۳۵۱دکترای 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
نواحیایرانرابرعهدهدارد .اینهیاتطبقآئیننامه،
به انتخاب دبیر جشنواره و با حکم رئیس جشنواره،
وظیفهانتخابگروههایشرکتکنندهدربخشغیر
رقابتی و داوری آثار در بخش رقابتی را برعهده دارد.
این هیات آغاز به کار کرده و تا کنون جلساتی برای
آمادهسازی فراخوانهای جشــنواره برگزار کرده
است .سیوهفتمینجشنوارهموسیقیفجربهمن
سالجاریبهدبیریحسنریاحیبرگزارمیشود.

