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فرهنگ و هنر

بعد از پایــان یافتن جشــنواره تئاتر فجر، 
به تدریج می توان بعضــی گروه های تئاتری را 
مشاهده کرد که تالش دارند با آثاری جدید به 
سالن های نمایش بازگردند تا شاید مخاطبان 
اندک این روزها را تــا حدودی افزایش دهند و 
به اصطالح چراغ تئاتر را روشــن نگه دارند. به 
لحاظ کیفیت اجرایی، همچنان با نمایش هایی 
نه چندان استاندارد روبرو هستیم و خبری از 
حرفه ای های این عرصه نیست. اما دور از ذهن 
نخواهد بود که به آرامــی، جوان ها پا به میدان 
گذارند و در این دوران ســخت اقتصادی، در 
پی یافتن راه های جلب تماشاگر باشند. البته 
خروج جوانان بااســتعداد تئاتری بخصوص 
تئاتر دانشگاهی از چرخه تولید، آن هم به دلیل 
مشکالت مختلف ساختار اجتماعی و اقتصادی 
جامعه، می تواند بر کیفیت اجراها تاثیر مخرب 
غیرقابل انکاری داشــته باشــد. در این مسیر 
پر پیچ و خم تئاتری، تنها می تــوان به انتظار 
نشست و سیر حوادث را پی گرفت. اما نکته مهم 
همچنان این است که تا مدتی نامعلوم، اغلب 

اجراها نه بر مدار کیفیت که در مسیر افزایش 
کمیت حرکت می کنند. 

   در این شماره از روزنامه »توسعه ایرانی« به 
سه نمایشی می پردازیم که این شب ها در سالن 
3 پردیس تئاتر شــهرزاد در حال اجرا هستند. 
ترافیک اجرا در یک سالن کوچک، مشکالتی را 
در تولید و اجرای تئاتر دامن می زند که بی شک 

یکی از مهم ترین آن ها طراحی صحنه است. 

نمایش اول-  نماینده ملت
متن درخشان نویسنده ای چون »برانیسالو 
نوشیچ« تحت عنوان »نماینده ملت« با طراحی، 
دراماتورژی، بازی و کارگردانی نادر نادرپور بر 
صحنه آمده است و صد البته آن چنان که باید 
نتوانســته حق مطلب را در قبال یک کمدی 
سیاسی صربســتانی ادا کند. »نماینده ملت« 
در رابطه با مردی است ســاده دل به نام »یروم 
پروکیچ« که ناگهان خود را در مسیر سیاست 
می بیند و سودای کاندایاتوری و نماینده ملت 
شــدن را در ســر می پروراند. اما تاریخ مسیر 
دیگری می پیماید و این مرد را ناکام می گذارد. 
نادر نادرپور با دراماتورژی مقتصدانه خویش، 

پرده سوم نمایشــنامه را تا حدود زیادی کنار 
گذاشته و طنز درخشان نویسنده صربستانی را 
به فرجامی تلخ کشانده است. فی الواقع می توان 
از این قبیل اجراها پرســش کرد که ضرورت 
این حذفیات در چیست و چرا یک نمایشنامه 
درخشــان و خواندنی چون »نماینده ملت« 
بدل به اجرایی نه چندان تماشایی شده است. 
نمایشنامه »نماینده ملت« از همان سنت کمدی 
اروپای شرقی سیراب می شود و فی المثل یادآور 
نمایشنامه »ماجرای مترانپاژ« به نویسندگی 

الکساندر وامپیلوف است. محمدحسن معجونی 
اجرایی تماشــایی از آن متن در پردیس تئاتر 
شــهرژاد بر صحنه آورد اما به نظر می رسد نادر 
نادرپور در اجــرای نماینده ملــت آن اقبال را 
نیافته باشد. اصلی ترین دلیل این مسئله مربوط 
می شــود به امروزی کردن بیش از اندازه این 
نمایشنامه و دور شــدن از مناسبات تاریخی 
آن دوره از جامعه صربســتان اســت. ترجیح 
نادر نادرپور کنار گذاشــتن حال و هوای قرن 
نوزدهمی مردمان صربستان و نزدیک شدن به 
حال و هوای این روزهای ما است. با آنکه اجرا در 
اغلب لحظات مخاطبان خویش را می خنداند اما 
چندان نتوانسته طنز سیاسی برانیسالو نوشیچ 
را به نمایش گذارد. نادر نادپور اگر به همان سنت 
اروپایــی بازگردد و بر مدار اصلی نمایشــنامه 
حرکت کند، می تواند یکی از بهترین کمدی های 
سیاسی جهان را به مخاطبان ایرانی هدیه دهد. 

اجرایی در حدود دو ساعت با سالنی مناسب. 

نمایش دوم-  موشمرگی
پرداختن بــه یکــی از پرونده های مخوف 
جنایی جهان، می تواند جذاب باشــد. مهدی 
محبعلی در مقام نویسنده و کارگردان، به زندگی 
جنایتکاری چون »فریتزل« پرداخته و رابطه 
هولناک این مرد شصت ساله را با دختر خویش 
به روایت کشیده اســت. فضای دو تکه نمایش 
مبتنی است بر رئالیسم هر روزه در تقابل با فضای 
مخوف زیرزمین. فریتزل دختر و فرزندانی که از 
این دختر به دنیا آورده را در این زیرزمین تاریک 
نگهداری می کند. دختران بــه تدریج خود را 
همچون مــوش می بینند و از هویت انســانی 
خویش تهی گشته اند. اجرا با آنکه تالش دارد 
شخصیت پیچیده این مرد را در نسبت با جهان 
روایت کند اما چندان در این قضیه موفق عمل 
نمی کند. این قضیه مربوط می شود به استفاده 
بیش از اندازه از کلمات بجای کنش های انسانی. 
نتیجه این رویکرد روایی و زیباشناختی، فقدان 
فضاسازی است. بدن  دخترانی که در زیرزمین 
روزگار می گذرانند و گرفتار ظلم پدر، چندان 
فرســوده و ترس خورده به نمایش گذاشــته 
نمی شود. موشمرگی می توانست بیش از این 
موفق عمل کند اگر فرم تئاتر مستند را انتخاب 
می کرد و بجای برساختن یک شخصیت مبهم، 
بر زندگی واقعی هیوالیی چون فریتزل تمرکز 

می کرد. 
   نکته دیگری که می تــوان بیان کرد اینکه 
چندان معلوم نمی شــود نســبت این اجرا با 
اینجا و اکنون ما در چیست. به هر حال اتصال 
یک فضای غربی بــا مناســبات اینجایی ما، 
می تواند از خالقیت های یک اجرا باشــد. اما به 
نظر نمی آید حضور این »پــدر مخوف« چه به 
لحاظ فیزیکی و چه از منظر نمادین، نسبتی با 
 ما برقرار کرده باشد. مسئله ای مهم که پاسخی 

درخور می طلبد.

نمایش سوم-  چند مرد و چند زن
تئاتر اجتماعی بستر مناسبی است برای 
طرح مطالبات فراموش شده انسانی. نمایش 
»چند مرد و چند زن« بر همین مسیر حرکت 
می کند. ســه زوج از ســه طبقه اجتماعی به 
میانجــی اتصال با یک کارخانــه این فرصت 
را می یابنــد کــه زندگی خویــش را روایت 
کنند. کار این کارخانه از ســاعت چهار صبح 
تا یازده شــب ادامــه دارد و به تبع آن فرصت 
چندانی باقی نمی ماند که کارگران به زندگی 
خصوصی و خانوادگی خویــش بپردازند. از 
این باب می توان مسئله اصلی نمایش »چند 
مرد و چند زن« را مســئله »بازتولید« فرض 
گرفت. به دیگر ســخن این کارگــران برای 
بازتولید روزانه نیــروی کار خویش، با توجه 
به شــیوه تولید این کارخانه، دچار مشکالت 
متعددی شــده اند و در صورت تغییر نکردن 
این چرخه باطل، به طور حتم گرفتار مصیبت 
خواهند شــد. نکته جالب ماجرا این است که 
صاحب کارخانه هم به مانند کارگران فرصت 
چندانی برای فراغــت و پرداختن به زندگی 
خصوصی خویش ندارد و ایــن نکته را از زبان 
همسرش به وضوح می شنویم. در نتیجه این 
مجموعه صنعتی بدون تغییر در شیوه تولید 
 و اتخاذ رویکرد انســانی و اخالقی، محکوم به 

فنا   است.
  به لحاظ اجرایــی این نمایش بر تک گویی 
اســتوار اســت. هر کدام از شــش شخصیت 
مقابل تماشــاگران می ایســتند و مشکالت 
زندگی خویش را با نوعی صمیمیت و صداقت 
بیان می کنند. گاهــی ایــن تک گویی ها به 
دیالوگی کوتاه بدل شده و فضای جدلی مابین 
شــخصیت ها را عیان می کند. تضادی که گاه 
مابین یک زن و شــوهر به نهاد خانواده مربوط 
است و گاه تقابل طبقاتی کارگر و کارفرما است. 
هر چه هست سرنوشت مشترک این چند نفر 
در عدم رضایت از زندگی و احساس فالکت غیر 

قابل انکار می نماید. 
   انضمامی بودن از نکات مثبت این اجرا است 
اما شیوه اجرایی در این سال ها از فرط استفاده 
بدل به کلیشه شده اســت. روایت زندگی این 
چند مرد و این چند زن، به چیزی بیش از این 

احتیاج دارد.

بعد از پایان یافتن جشنواره تئاتر 
فجر، به تدریج می توان بعضی 

گروه های تئاتری را مشاهده کرد 
که تالش دارند با آثاری جدید به 

سالن های نمایش بازگردند تا شاید 
مخاطبان اندک این روزها را تا 

حدودی افزایش دهند و به اصطالح 
چراغ تئاتر را روشن نگه دارند

 به لحاظ کیفیت اجرایی، 
همچنان با نمایش هایی نه چندان 
استاندارد روبرو هستیم و خبری 

از حرفه ای های این عرصه نیست و 
نکته مهم همچنان این است که تا 
مدتی نامعلوم، اغلب اجراها نه بر 
مدار کیفیت که در مسیر افزایش 

کمیت حرکت می کنند
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جایگاه متهم به شاکی تغییر کرد!
 ادامه جدال بر سر »یائسگی«

 زنان سینماگر 
ابوالقاسم طالبی، در برنامه هفت تلویزیون مهمان 
بهروز افخمی بود و جمالتی را علیه زنان سینمای ایران 

بر زبان راند که جنجال آفرین شد.
طالبی، با لحنی تمسخرآمیز و قابل تأمل از رابطه 
»یائسگی« زنان سینماگر ایرانی و تبدیل شدن آن ها 
به معترض نهاد های رسمی سخن گفت و تأکید کرد: 
»انگار بعضی از زنان ســلبریتی یائسه شدن را تقصیر 
جمهوری اسالمی می دانند. تا سنشــان از ۵۰ سال 
باالتر می رود، روسری خود را برمی دارند و به جمهوری 
اســالمی فحش می دهند... تا دیروز جوان تر بودید و 
روی بورس بودید. خب هرکسی یک دورانی دارد؛ چرا 

به جمهوری اسالمی فحش می دهید؟«
در واکنش به این سخنان، بهروز افخمی )مجری 
برنامه هفت( نیشخند معناداری می زند، تا تایید کرده 
باشد. این ویدئو یک دقیقه ای، واکنش های بسیاری 

در پی داشت.
بیشتر واکنش ها، ویدئو را لبریز از جنسیت زدگی، 
تحقیر و توهین به شأن زنان قلمداد کرده اند. تلویزیون 
ملی قرار است رسالت فرهنگ سازی و جامعه پذیری 
صحیح را عهــده دار باشــد پس چــرا طالبی وقتی 
می خواهد زنان ســینماگر منتقد را مورد عتاب قرار 
دهد، یکی از دوره های طبیعی زندگی زنان را دستاویز 

قرار می دهد.
آن چه اتفاق افتاده، جاری شــدن خشــم از این 
اظهارات اســت. به نظر می رســد کمتر زن و مردی 
بوده باشد که از اظهارات طالبی برداشت توهین آمیز 

نکرده باشد. 
با گذشــت چند روز،  هنوز جنجال بر سر سخنان 
سخیف ابوالقاسم طالبی، کارگردان سینما در برنامه 
هفت ادامه دارد و هر چه می گذرد بر تعداد واکنش ها 

افزوده می شود. 

 از صداوسیما شکایت می کنیم
انجمن بازیگران سینمای ایران در بیانیه ای با انتقاد 
از اظهارات توهین آمیز ابوالقاسم طالبی علیه بازیگران 
زن سینمای ایران اعالم کرد از صداوسیما بابت پخش 

این اظهارات شکایت خواهد کرد.
در این بیانیه آمده:  »با ابراز انزجار از تحقیر انسانی 
ریشه دار و تمسخر خلقت در یک برنامه زنده تلویزیونی 
شکایت خود را از سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی اعالم می دارد. فارغ از این کــه رأی به این 
شکایت به عدل نزدیک باشد یا عناد، تا آخرین حد 
امکان برای احقاق حقوق انسانی خود پی گیر خواهیم 

بود.«

طالبی: حرف بدی نزدم، شکایت می کنم
کارگردان ســینما که در یک برنامه تلویزیونی با 
اشاره به موضوع »یائسگی« زنان سینماگر معترض 
به آنان توهین کرده بود، در واکنش به موج گســترده 
انتقادها و اعتراض ها از موضوع خود دفاع کرد و گفت 
از رسانه هایی که با تیتر دروغ و افترا فضاسازی ایجاد 

کرده اند، شکایت می کند.
وی درگفت وگو با »شــبکه شــرق« عنوان کرد: 
»از چهار نفر از افرادی کــه در فضای مجازی، مطالب 
بی شــرمانه ای گفتند و نوشتند شــکایت می کنم. 
همچنین از شش رســانه که آن ها به واسطه همین 
گفتگویم در رسانه ملی که با تیتر دروغ و افترا فضاسازی 

ایجادکرده اند، شکایت خواهم کرد«.
کارگردان ســینمای ایران درباره چرایی مطرح 
کردن نوع واژگان علیه زنان گفت: من حرف بدی علیه 
زنان مطرح نکردم. ظاهرا انتظار هزاران جمله ی رکیک 
از اعضای بعضی انجمن ها، کانون ها و اتحادیه ها طبیعی 
بوده اما یک واژه پزشکی را از من زشت انگار کرده اند لذا 
بدین وسیله اعالم می کنم آری به قول آقای دکتر جبلی 

بهتر بود واژه دیگری می گفتم.

حمایت تلویحی رئیس صداوسیما 
از اظهارات طالبی 

در واکنش به موج گسترده اعتراض ها به این اقدام 
ابوالقاسم طالبی، رئیس صداوسیما هم به طور تلویحی 
از او دفاع کرد و گفت: »بعضی نظرات با ادبیات بهتری 
می توانست بیان شود. شاید با ادبیات مناسبی بیان نشد 
اما واکنشی به آن رفتارها و اظهارنظرهایی است که در 

طول این چند ماه بیان شده بود.«
پیمــان جبلــی افــزود: »بعــد از فتنــه ای که 
پشت سر گذاشته ایم، طبیعی اســت که واکنش ها و 

عکس العمل هایی صورت بگیرد«

اخبار فرهنگی
درباره نمایش های »نماینده ملت«، »موشمرگی« و »چند مرد و چند زن«

چراغتئاتراندکیسومیگیرد

 محمدحسن خدایی

وزیر ارشاد در گفت وگویی تلویزیونی درباره این که 
حال و هوای جشنواره فجر را چطور دیده است، اظهار 
کرد: همه تحلیل گران و کســانی که مسائل سینمای 
ایرانی را دنبال می کنند، اذعان دارند امسال جشنواره 
فیلم فجر با رونق بسی بیشتر از ســال های گذشته در 
حال برگزاری است؛ ما هم توجه ویژه رسانه های گروهی 
را داشــتیم، هم مباحث داغ همیشگی در نقد و تحلیل 

فیلم ها را و هم استقبال بسیار خوب مردم را.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی اسماعیلی خاطرنشان 
کرد: نمایش فیلم در شهرستان ها و مراکز استان ها نیز 
آغاز شده، تصاویری که گزارش می شود، نشان دهنده 
استقبال پرشور در مراکز استان ها است که جای بسی 
خوشوقتی دارد. فضای گفت وگو و مباحثه در جشنواره 
داغ است. خوشحالیم که اهالی هنر و سینما در جشن 
بهاره فرهنگ و هنر کشــور این طور با نشاط در صحنه 

حضور دارند.
او با بیان این که عدالت فرهنگی را در جامعه داریم، 
بیان کرد: روزی که کارم را در وزارتخانه شــروع کردم، 
گفتم مسئله خوشایندی نیست که اکثر قریب به اتفاق 
فیلم ها در تهران تصویربرداری و اجرا می شود. ما ایران 
عظیم، بزرگ و سرافراز داریم که جابه جایی، این امکان 
را دارد که محل رشــد هنرمندان و ایفای نقش ها باشد 
بنابراین در حوزه تولید این اتفاق افتاده و بخش مهمی از 

تولیدات ناظر بر مناطق مختلف کشور است.
اسماعیلی ادامه داد: امید، اخالق و آگاهی بخشی که 
شعار اصلی جشنواره بود در قریب به اتفاق فیلم ها رعایت 
شده اســت. در عین حال به تولید دامن زدیم، امسال 
تولیدات خوبی داریم، مراکز عمده ما، فیلم تولید کردند 
که بخشی به جشــنواره ها نرســید. برای سال آینده، 
سال بســیار پررونقی را پیش بینی می کنیم. این بهار 

سینمای ایران است، این که ۲۴ فیلم به داوری رسیدند 
و رقابت های نزدیک داریم. این همه کار مجوز گرفتند و 

دارند تولید می شود. 
او با بیان این که تعداد قابل توجهی از فیلم ها را دیده 
است، در ادامه در ارزیابی اش گفت: بیش از توقعات من 
بود. نه من، بلکه دوستان خبره و کارشناسی خبر از اتفاق 
جدید در سینما خبر می دهند و می گویند ریل سینما 
به سمت اقتضائات اصلی جامعه ایران تغییر پیدا کرده 

است. این دستاورد مهم فرزندان هنری کشور است.
وزیر اشاد خاطرنشــان کرد: از جمله صحبت هایی 
که از من شــنیده اند، این بود که قرار است، ریل سینما 
به سمت پاسخگویی و انعکاس مسائل اصلی و واقعیات 
جامعه ایران تغییر بکند و همکاران خبره گزارش دادند 

الحمدهلل این اتفاق افتاده است.
وزیر ارشــاد گفت: با ســینمای چین و روسیه وارد 
مذاکره شده ایم. چین ۸3 هزار ســالن سینما دارد که 
ســالی حداکثر 3۰ فیلم می پذیرد، مــا داریم مذاکره 
می کنیم و اگر یک فیلــم را برای اکران در ســال اول 
بپذیرد، ببینید چه اتفاقی می افتــد و چه درآمدزایی 

خواهیم داشت.

وزیر ارشاد مدعی شد: 

رونق جشنواره فجر امسال بیشتر از سال های گذشته است

پرده نقره ای

رئیس سازمان سینمایی گفت: ما سینمای بی حجاب 
نداریم. ســینمای ما چارچوب و تعریف خودش را دارد. 
سینمای ما قرار نیست به دهه ۴۰ و ۵۰ بازگردد. حاال اگر 
خانمی کشف حجاب کرده اما هنوز حاضر است با حجاب 
در یک فیلم حضور داشته باشد، یعنی در عمل می گوید 
من اشتباه کرده ام و می خواهم به عرصه فعالیت بازگردم، 
قطعاً قرار نیست ما مانع او بشویم. هر کس در هر شرایطی 
احساس می کند اشتباه کرده و می خواهد بازگردد، حتماً 

راه برایش باز است.
محمد خزاعی در گفت وگو با   ایرنا   افزود: حتی کسانی 
کــه در وقایع اخیــر موضع گیری داشــته اند هم همین 
وضعیت را دارنــد. برخی از من می پرســند آن هایی که 
در این جریانات کشــف حجاب کرده اند قرار اســت چه 
اتفاقی برای شــان رخ دهد. من می گویم اگر کسی کشف 
حجاب کرده اســت، در نظام جمهوری اســالمی ایران 
 قرار نیســت بدون حجاب هم در فیلم ها حضور داشــته 

باشد.
وی افــزود: قواعد نظام جمهوری اســالمی ایران هم 
مشخص و معلوم اســت. ما که نمی توانیم قانون گذاری 
جدیدی انجام دهیم. ما هم داریم براساس قوانین موجود 
وظایف خود را انجام می دهیم. شــاید کســی بگوید من 
دیگر اصاًل نمی خواهم در این سینما فعالیت داشته باشم، 
این یک تصمیم شــخصی است. کســی اما می گوید من 
امسال در شرایطی نبودم کار کنم و از تروریسم رسانه ای 
موجود می ترســیدم. اکثر بازیگران مــا در حال حاضر 
همین شــرایط را دارند و من با آن ها صحبت که می کنم 
می گویند در این شرایط می ترســیم و من به آن ها حق 
 می دهم. این فضا یک فضای پوشالی اســت و قطعاً باید 

شکسته شود.
خزاعی تأکیــد کرد: ما می گوییم اگر کســی تصمیم 

به فعالیت در این شــرایط گرفته اســت، ما در خدمت او 
هستیم اما آن ها که تصمیم نهایی خود را گرفته اند که در 
این سینما نباشند و دیگر فیلمی نسازند و یا می خواهند 
مهاجرت کننــد، این ها مربوط به ســالیق و تصمیمات 
فردی آن ها است به مدیریت فرهنگی بازنمی گردد. تأکید 
می کنم هرکس عالقه داشــته باشــد تحت لوای قوانین 
جمهوری اســالمی ایران فعالیت کند، هیچ مشکلی در 

مسیر فعالیت او وجود نخواهد  داشت.
وی افزود: همین کــه یک نفر می گوید من اشــتباه 
کرده ام و در یک مقطع تحت تأثیر فضای رسانه ای دست 
به تصمیم و یا موضع خاصــی زده ام و االن می خواهم به 
عرصه فعالیت بازگردم و می خواهم با حجاب کارم را ادامه 
دهم، این پذیرفته شده اســت. ما تا جایی که امکان پذیر 
باشد و دوستان بپذیرند که طبق قواعد کار کنند، پذیرای 
همه دوستان هستیم. کسی که می خواهد خارج از قواعد 
کار کند و می گوید نظام جمهوری اسالمی ایران را قبول 
ندارم، طبیعتاً سینمای جمهوری اســالمی ایران را هم 
نمی تواند قبول داشته باشد. قرار نیست کسی معیشتش 
 از این ســینما باشــد اما در مباحث سیاســی اهل جای 

دیگری باشد.

رئیس سازمان سینمایی:

ما سینمای بی حجاب نداریم


